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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AL VITO, REALIZADA NO DIA   
VINTE DE MAIO DO ANO DOIS MIL E NOVE, NA SALA DE SESSÕES DO MUNICÍPIO. ----------- 
 
Presenças: João Paulo de Almeida Lança Trindade, Presidente, Raul Manuel Sousa Carvalho, Fernando 
Joaquim Galhano Viola, Dinis Manuel Pinto e Mário Nelson da Silva Vaz Simões, Vereadores da Câmara 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Faltas: Não se registaram. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quorum: Verificado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Período antes da ordem do dia: O Senhor Presidente da Câmara colocou à consideração dos restantes 
membros do Órgão a possibilidade de apresentarem assuntos de interesse geral da autarquia. ---------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões informou que foi abordado por um Munícipe que trabalhou para uma 
empresa a Agroapoio, que tomou uma sub-empreitada na obra do Parque de Feiras e que para além de não 
pagar ao pessoal que contratou,  este trabalhador ausentando-se do serviço para tentar resolver a situação, 
foi com alguma admiração, que recebeu uma carta de  despedimento, por abandono de trabalho. O Senhor 
Vereador apresentou a carta enviada ao trabalhador e solicitou a intervenção da Câmara através do 
Gabinete Jurídico, accionando os mecanismos de defesa desta pessoa.--------------------------------------------        
O Senhor Vereador Mário Simões apresentou outra situação, que teve a ver com a estrada que existia na 
zona das hortas, nas imediações do Convento e que foi charruada, deixando os proprietários dos outros 
terrenos de ter acesso aos mesmos. O Senhor Vereador sugeriu que se chamasse o proprietário do terreno 
que procedeu à destruição da estrada  e  informá-lo que teria que repor o terreno tal como estava. O Senhor 
Vereador sugeriu ainda que o Gabinete Jurídico se pronunciasse sobre o assunto.-------------------------------      
O Senhor Vereador Mário Simões chamou a atenção para a cimentação que está a ser feita nos passeios da 
zona histórica, para além de se gastar dinheiro é realmente de mau gosto, dando  como um bom exemplo a 
intervenção que foi feita em Serpa e Cuba.----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Dinis Pinto perguntou se havia alguma evolução sobre a bomba de combustível .------
O Senhor Presidente informou que não havia evolução e  que se deve estudar a cedência da parcela de 
terreno do “Assis” de modo a deixar em aberto outras situações semelhantes.  ----------------------------------
O Senhor Vereador Fernando Viola frisou que é a favor de se encontrar uma solução, não é, nem foi 
contra isso, se não o entenderam assim houve uma má interpretação das suas palavras, só que a oferta não 
pode ser isolada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Dinis Pinto referiu que não há grandes alternativas, no entanto é da opinião que se 
deve tentar  resolver o problema, mas que o Sr. Fernando Sargaço devia tentar negociar com a 
Misericórdia como inicialmente era para ser feito.-------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Dinis Pinto disse ainda que agora tem oportunidade de ver o movimento de camions  
de 20, 30 rodas que passam junto da Igreja Matriz, que como se sabe afectam muito o Monumento, 
continuando a defender que a sua passagem deve ser desviada dali.------------------------------------------------   
O Senhor Vereador Fernando Viola voltou a salientar a delicadeza do assunto, colocando a hipótese de um 
dia, de um momento para o outro e por qualquer razão o Sr. José Esteves  fechar as suas bombas, ficar 
Alvito sem bombas de combustível e isso, diz o Senhor Vereador, não deve acontecer, por isso há que 
encontrar uma solução, mas dando também a oportunidade a outros.---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, 
eram dezoito horas e quarenta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:-------------- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ----------------------------------------------- 
- Presente para conhecimento o ofício ref.ª 29790-1157-1/FGJS/09, de 14 de Maio, enviado pelo Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, dando conhecimento da pergunta formulada ao Ministério 
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações pelo Sr. Deputado José Soeiro sobre “Acessibilidades 
rodoviárias Beja-Aljustrel-Odemira” . (doc. anexo I-4)---------------------------------------------------------------------------------- 

- Presente para conhecimento o mail enviado pela  AMBAAL, reencaminhando da ANMP sobre “QREN 
e Programas Operacionais Regionais” (doc. anexo II-4)------------------------------------------------------------ 
- Presente para conhecimento a circular 69/2009/CO, de 19 de Maio, da Associação Nacional Municípios  
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Portugueses, realçando a celebração do seu 25.º Aniversário no dia 20 de Maio, também Dia do Poder 
Local. (doc. anexo III)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- FINANÇAS DA CÂMARA – foram verificados a informação da contabilidade com o mapa em anexo 
que informam da situação financeira da Autarquia e o Resumo do Diário da Tesouraria. (doc. anexos IV e V-

2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: ACTA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento sessenta e nove-------------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de seis de Maio de dois mil e nove, cuja leitura foi dispensada, por 
haver sido previamente distribuída. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  ---------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: CANIL/GATIL INTERMUNICIPAL – REDISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS.---------------- 
Deliberação número cento e setenta---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício da Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente AMALGA, sobre 
a redistribuição da verba imputada ao Município de Ourique, pelos restantes Municípios, conforme tabela 
anexa, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a redistribuição 
dos referidos encargos. (doc. Anexos VI e VII).---------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE TROFÉU OU TAÇA EFECTUADO PELA COMISSÃO NACIONAL DO 
DESPORTO DA FESTA DO AVANTE. ----------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e setenta e um -------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido efectuado pela Comissão em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, não proceder à oferta do troféu solicitado. (doc. Anexo VIII) ----------------------- 
ASSUNTO: ACORDO DE GEMINAÇÃO A ESTABELECER ENTRE ALVITO E MÉ-ZOCHI DE S. 
TOMÉ – REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE S. TOMÉ E PRINCIPE.-----------------------------------------  
Deliberação número cento e setenta e dois ------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício ref.ª 7/CDM-GP/2009, datado de 22 de Janeiro, do Presidente da Câmara Distrital de 
Mé-Zochi, na Cidade da Trindade, manifestando o desejo de ver estabelecido um possível Acordo de 
Geminação, como forma de estreitar cada vez mais os laços históricos dos dois  povos e países, 
considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, avançar com o referido processo 
de geminação e submeter o mesmo a aprovação da Assembleia Municipal. (doc. Anexos  IX e X).-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELA NOVALVITO, PARA 
CONCRETIZAÇÃO DO EVENTO “1.ª EPAndando e Rodando”.------------------------------------------------ 
Deliberação número cento e setenta e três -------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da Escola Profissional de Alvito sobre o assunto em título, considerando o mesmo, o 
Órgão Executivo deliberou por unanimidade, não atribuir o subsídio solicitado, em virtude das restrições 
orçamentais verificadas. (doc. Anexos XI)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFECTUADO PELAS FINALISTAS DO 3.º ANO 
DO CURSO TÉCNICO DE SECRETARIADO DA ESCOLA PROFISSIONAL DE ALVITO.------------- 
Deliberação número cento e setenta e quatro --------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido das Alunas da Escola Profissional de Alvito, no âmbito da Realização da Prova de 
Aptidão Profissional (PAP), considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade,  não 
atribuir o subsídio solicitado, em virtude das restrições orçamentais verificadas, disponibilizando-se o 
apoio logístico como habitualmente acontece (doc. Anexos XII)-------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: COOPERATIVA DE ENSINO DO CONCELHO DE ALVITO – CECA – SITUAÇÃO DO 
PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE.-------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e setenta e cinco  ----------------------------------------------------------------------- 
Presentes as manifestações de descontentamento e preocupação do corpo docente e não docente da CECA 
face às notícias da confirmação da criação do ensino oficial em Alvito, o que vai pôr em risco a sua 
situação profissional, o Senhor Presidente da Câmara admitiu a preocupação dos profissionais que ali 
trabalham, sendo a situação do pessoal docente mais complicada, embora já tenha havido uma reunião 
com o Sindicato, onde este se disponibilizou para ajudar na elaboração de um documento a apresentar nas 
Entidades competentes para minimizar esta situação. O Senhor Presidente referiu ainda já ter apresentado 
o assunto à DREA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Vereador Mário Simões lamentou a situação, referindo que sabia que isto iria acontecer, 
lembrando a proposta que na altura apresentou, que acautelava a situação da CECA e da Escola 
Profissional, era um projecto pioneiro do Dr. David Justino, que o Executivo podia pegar nele e negociar  
junto do Ministério da Educação, até porque se vai ter tempo, uma vez que a Escola não vai estar a 
funcionar no próximo ano lectivo.--------------------------------------------------------------------------------------
O Órgão Executivo considerando a importância e o papel que a CECA tem desempenhado ao longo dos 
anos na formação e educação dos jovens deste Concelho, deliberou por unanimidade, diligenciar junto 
das Entidades competentes no sentido de salvaguardar a situação dos profissionais da CECA aquando da 
entrada em funcionamento da EBI/JI.  (doc. Anexos XIII-2, XIV, XV-2, XVI-3, XVII, XVIII e XIX)--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PROPOSTA DE APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DAR PODERES 
AO SENHOR PRESIDENTE PARA OUTORGAR A ESCRITURA COM A A.H.C. - CONSTRUÇÃO 
HABITAÇÃO COOPERATIVA, CRL.------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e setenta e seis ------------------------------------------------------------------------- 
Presente a proposta em título, que aqui se dá por integralmente reproduzida, analisada a mesma, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, a sua aprovação   (doc. Anexos XX-2)---------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: VENDA DO AUTOCARRO NISSAN – MATRICULA 29-90-OP.------------------------------- 
Deliberação número cento e setenta e sete-------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação da funcionária do património, sobre o assunto em título, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, aprovar a abertura de novo concurso, com a base de licitação de 15.000 
euros, mantendo as restantes condições . (doc. Anexo XXI)--------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
À INUMAÇÃO DE INOCÊNCIO JOSÉ FERRO, PARA A SEPULTURA PERPÉTUA N.º 471/2009, 
EM QUE É REQUERENTE PAULA MARIA ALVES FERRO.------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e setenta e oito-------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o pedido da requerente sobre o assunto em título, contendo o despacho 
favorável proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
ratificar o mesmo. (doc. anexo XXII)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
À INUMAÇÃO DE CECÍLIA ROSA PINHEIRO, PARA A SEPULTURA PERPÉTUA N.º 245/1988, 
EM QUE É REQUERENTE JOAQUIM DAS DORES ALEIXO.------------------------------------------------ 
Deliberação número cento e setenta e nove----------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o pedido da requerente sobre o assunto em título, contendo o despacho 
favorável proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
ratificar o mesmo. (doc. anexo XXIII)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
À INUMAÇÃO DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, PARA A SEPULTURA PERPÉTUA N.º 
135/1979, EM QUE É REQUERENTE MARIA ROSA DA SILVA GUEDES.-------------------------------- 
Deliberação número cento e oitenta---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o pedido da requerente sobre o assunto em título, contendo o despacho 
favorável proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
ratificar o mesmo. (doc. anexo XXIV)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS----------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: REVISÃO DO PDM DE ALVITO – COMPARTICIPAÇÃO PORALENTEJO.---------------- 
Deliberação número cento e oitenta e um -------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação n.º 50/2009 da Técnica da DOSU sobre o assunto em título, considerando a mesma, 
o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, declarar que existem condições para que o processo de 
revisão do PDM de Alvito, seja concluído até 30 de Junho de 2011. (doc. anexos  XXV e XXVI-2)---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE PARECER – CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE PARA O PRÉDIO 
RÚSTICO “SÍTIO DO TRANCOSO”, EM ALVITO, EM QUE SÃO REQUERENTES ROSA DA 
COSTA PENEDO SERRA E FERNANDA MARIA DA COSTA MARQUES PEREIRA.------------------  
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Deliberação número cento e oitenta e dois -------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido das requerentes sobre o assunto em título, assim como as informações dos Serviços 
Técnicos da DOSU, contendo o parecer jurídico sobre o assunto, considerando os mesmos, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a emissão de parecer favorável.  (doc. anexos XXVII)----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: VISTORIA AO PRÉDIO URBANO SITO  NA RUA DAS PEREIRAS, N.ºS 3-5-7 DA 
FREGUESIA E CONCELHO DE ALVITO, PROPRIEDADE DOS HERDEIROS DE FRANCISCO 
BRANCO CATALÃO E MARIA DE LURDES GOMES SEQUEIRA CATALÃO.---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e oitenta e três -------------------------------------------------------------------------- 
Presente o Auto de Vistoria n.º 05/09 respeitante à edificação acima referida, bem como a informação da 
Técnica sobre o  mesmo assunto, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, determinar a execução das obras referidas nas alíneas a) e b), ao abrigo do n.º 3, do art.º 
89.º do Dec-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 04 de Setembro, 
conjugado com a alínea c), do n.º 5, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que os proprietários do referido prédio, execute as obras constantes no 
respectivo auto, fixando-se para o efeito o seguinte prazo: - prazo de início das obras – 30 dias contados a 
partir da notificação aos proprietários. Prazo de conclusão das obras – 60 dias após o início das mesmas.   
(doc. anexos XXVIII-2 e XXIX)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: TAÇA PORTUGAL DE CICLISMO E 17.º GRANDE PRÉMIO DE CICLISMO MANUEL 
MIMOSO – CENTRO DE CICLISMO DE CUBA.----------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e oitenta e quatro ---------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Centro de Ciclismo de Cuba, assim como a informação n.º 23/09 do Sector de 
Juventude e Desporto sobre o assunto em título, considerando o mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, não atribuir o subsídio solicitado, em virtude das restrições orçamentais verificadas. (doc. 
anexos XXX e XXXI)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BEJA 
(AAB).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e oitenta e cinco ----------------------------------------------------------------------- 
Presente o fax enviado pela referida Associação com vista à renovação do acordo de colaboração 
celebrado entre esta Câmara Municipal e a Associação de Atletismo de Beja para os próximos três anos, 
assim como a informação n.º 20/09 do Sector de Juventude e Desporto, considerando os mesmos, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a renovação do referido Acordo de Colaboração. (doc. 
anexos XXXII-3 e XXXIII)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: PEDIDO DE TRANSPORTE E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O 
MESMO, EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE CANTO CORAL ALENTEJANO DE 
ALVITO.-------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número cento e oitenta e seis -------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da referida Associação, assim como a informação n.º 79/2009 dos Serviços 
Administrativos da DASC sobre o assunto em título, considerando os mesmos, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, aprovar a cedência do transporte solicitado, bem como a isenção dos 
encargos. (doc. anexos  XXXIV e XXXV)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------
Deliberação número cento e oitenta e sete---------------------------------------------------------------------------
Atendendo à necessidade de dar imediata execução a outros assuntos, que não constam na Ordem do Dia, 
foi proposto pelo Senhor Presidente da Câmara, a sua inclusão nesta as seguintes propostas:------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------”PEDIDO DE 
ALTERAÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERIOR NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO, 
SITA NA AVENIDA 1.º DE MAIO E RUA 5 DE OUTUBRO, EM VILA NOVA DA BARONIA, EM 
QUE É REQUERENTE MARISA ALEXANDRA FERNANDES AIRES”, “PEDIDO DE ABERTURA 
DO BAR DA PISCINA MUNICIPAL DE ALVITO, EFECTUADO PELO CONCESSIONÁRIO 
ADÉRITO FEIO”, “PROJECTO DE REGULAMENTO DO VOLUNTARIADO SOCIAL DE ALVITO” 
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E “PROPOSTA DE SUBSÍDIO A ATRIBUIR AO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO” e retirado o 
ponto “PROCESSO DISCIPLINAR”.------------------------------------------------------ 
 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS---------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO:PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERIOR NA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO, SITA NA AVENIDA 1.º DE MAIO E RUA 5 DE OUTUBRO, EM 
VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE MARISA ALEXANDRA FERNANDES 
AIRES.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e oitenta e oito--------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da requerente sobre o assunto em título, assim como a informação da Técnica da 
DOSU,considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, autorizar a colocação do 
revestimento pretendido. (doc. anexos  XXXVI-2 e XXXVII)-------------------------------------------------------------------------------   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE ABERTURA DO BAR DA PISCINA MUNICIPAL DE ALVITO, 
EFECTUADO PELO CONCESSIONÁRIO ADÉRITO FEIO, PARA OS DIAS 30 DE MAIO (DAS 22 
HORAS ÀS 4 HORAS) E 31 DE MAIO (DAS 13 HORAS ÀS 24 HORAS).------------------------------------ 
Deliberação número cento e oitenta e nove-------------------------------------------------------------------------
Presente o pedido do requerente sobre o assunto em título, assim como a informação do Técnico do Sector 
de Juventude e Desporto, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
deferir o pedido conforme pretendido pelo requerente. (doc. anexos  XXXVIII e XXXIX)----------------------------------- 

ASSUNTO: PROJECTO DE REGULAMENTO DO VOLUNTARIADO SOCIAL DE ALVITO.---------- 
Deliberação número cento e noventa---------------------------------------------------------------------------------
Presente a informação da Técnica do GAM, assim como o Projecto de Regulamento em título, que aqui se 
dá por integralmente reproduzido, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar o referido projecto de Regulamento e submeter o mesmo ao cumprimento do 
procedimento de Apreciação Pública a que se refere o art.º 118.º do CPA. (doc. anexos  XL,  XLI-9, XLII-5, 
XLIII-3  e XLIV-2)--------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO:  PROPOSTA DE SUBSÍDIO A ATRIBUIR AO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO.---- 
Deliberação número cento e noventa e um--------------------------------------------------------------------------
Presente a informação n.º 10/2009 da Técnica do GAM sobre o assunto em título, considerando a mesma, 
o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição do subsídio no valor de € 568,34 
(quinhentos e sessenta e oito euros e trinta e quatro cêntimos), de forma a garantir as despesas de inserção 
social com seguros e subsídios de refeição, referentes ao Programa de Actividade Ocupacional, no período 
de Julho a Dezembro de 2008. (doc. anexos  XLV-17)------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. -------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e noventa e dois ------------------------------------------------------------------------ 
Por proposta do Sr. Presidente, atendendo à necessidade de dar imediata execução a algumas das 
deliberações tomadas, foram estas lavradas em minuta e rubricadas por todos os eleitos presentes, à 
excepção da deliberação número: 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 181, 184, 185, e 189.------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Período para intervenção do Público---------------------------------------------------------------------------------   
Foi aberta a reunião ao público para o período de informações e esclarecimentos.----------------------------- 
A D. Marisa Aires disse que estava presente para conhecer a decisão sobre a viabilidade de colocação do 
revestimento a xisto no muro da sua habitação.-----------------------------------------------------------------------   
Tendo o Senhor Fernando Sargaço questionado o Executivo sobre a resolução do seu problema, ou seja , 
se já havia uma resposta concreta sobre a cedência da parcela de terreno no terreno do “Assis” porque o 
tempo está a passar e o problema das bombas de combustível tem que ter uma solução.------------------------
O Senhor Presidente informou que o assunto não está esquecido, foi falado no inicio da reunião,  
continuando-se com dúvidas sobre se o terreno oferece as condições necessárias e área para a implantação 
das bombas e da escola de condução.----------------------------------------------------------------------------------    
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Votação: Todas as deliberações foram tomadas nominalmente. --------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publicidade: Das deliberações que têm eficácia externa, vai ser dada publicidade através de edital, a 
afixar no edifício do Município e outros lugares públicos, durante cinco dos dez dias subsequentes à data  
que foram tomadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Encerramento: E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Sr. Presidente, declarada encerrada a 
reunião, eram vinte horas e quinze minutos. -------------------------------------------------------------------------- 
 
Eu, Mariana Teresa Coelho, Coordenadora Técnica, na qualidade de Secretária, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

/João Paulo Trindade/ 
 
 

A Secretária, 
 
 
 

/Mariana Coelho/ 


