
 

8 

 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AL VITO, REALIZADA NO DIA   
VINTE E DOIS DE ABRIL 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 Joaquim Bernardino Fialho Marques em substituição de 
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 Dinis Pinto confirmou não haver erro nos cálculos da atribuição da bolsa de estudo da   
Cristina Amador, realmente o rendimento apresentado ultrapassa o limite regulamentado.--------------------
O Senhor Vereador Dinis Pinto referiu ainda, que foi com alguma surpresa que ouviu referir na cerimónia 
de assinatura do Protocolo da Creche, a existência do estudo de viabilidade económica da creche, porque 
numa das reuniões do Executivo, onde o Senhor Vereador Dinis pediu esse estudo, foi-lhe dito que não 
havia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Dinis Pinto fez alguns elogios à maneira como decorreu este mandato, achando que foi 
proveitoso, onde todos sempre colaboraram e que os objectivos de certo modo foram atingidos, 
salientando algumas obras feitas e em especial realçou o acto de coragem que foi a aprovação da 
construção da Escola Básica.---------------------------------------------------------------------------------------------     
O Senhor Vereador Fernando Viola disse que o que tinha para apresentar gostaria de o fazer na presença 
do Senhor Vereador Mário Simões e tinha a ver com a maneira como o Senhor Vereador Mário  
desvirtuou o subsídio atribuído para a tourada  aprovado na reunião anterior.-----------------------------------
O Senhor Vereador Joaquim Bernardino, em relação à atribuição das bolsas de estudo referiu que no ano 
passado quando foram aprovadas abriu-se um precedente e na sua opinião isso não é bom.--------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Respondendo ao 
Senhor Vereador Dinis disse, que o estudo de viabilidade está no contrato da candidatura e não queria falar 
no assunto creche, parece que a construção da creche tem sido um cancro, mas o sapo terá que ser 
engolido.------------------------------------------------------------------------------------------------------O valor do 
subsídio pedido de 5.000 euros, foi pensando no preço dos touros que está a ser muito alto e para pagar a 
certificação do AVAC, porque o projecto de arquitectura foi oferecido pelo Sr. Arquitecto Raul de 
Albuquerque, mas a certificação do AVAC terá que ser feita por quem de direito e não por ele e terá que 
ser paga.------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor 
Vereador alertou ainda para a situação da Estrada de Vila Nova /Viana, que só levou alcatrão de um  lado, 
perguntando se fica assim ou se é para continuar.--------------------------------------------------------O Senhor 
Presidente disse que em relação ao subsídio atribuído, houve coerência com a deliberação do ano anterior, 
foi atribuído nos mesmos moldes e não ligado à Creche, mais tarde se houvesse necessidade de aquisição 
de equipamentos a Câmara analisaria essa solicitação.--------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente no que diz respeito ao mandato ainda não fazia balanço, talvez daqui a mais algum 
tempo, mas não quis deixar de reconhecer o papel dos  Senhores Vereadores neste Executivo, da forma 
colaborante e construtiva que têm tido neste mandato, tendo como ponto central o bem estar da população. 
Quanto à Estrada de Vila Nova/Viana é para concluir, só não está , porque a máquina sofreu uma avaria.---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 a comunicação de substituição enviada pelo Senhor Vereador Mário Simões, 
conforme preceituado pelo art.º 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. (doc. Anexo I )-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Presente para conhecimento a informação n.º 63/2009 da Técnica da DOSU, sobre “Atendimento de 
munícipes – informação sobre procedimento aplicável a uma obra  no Adro, em que é requerente Vitor 
Tasanis”. (doc. Anexo II)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Presente para conhecimento o oficio datado de  17/04/2009, da Sociedade Filarmónica Instrução e 
Recreio Vilanovense, agradecendo o apoio prestado ao Baile da Pinha e informando a classificação dos 
concorrentes à pinha. (doc. Anexo III )----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Presente para conhecimento a cir:47/2009-PB, de 14 de Abril, enviada pela Associação Nacional 
Municípios Portugueses, sobre “Agrupamentos de Centros de Saúde” . (doc. Anexo IV)-------------------------------- 

- Presente para conhecimento o ofício ref.ª 29192-933/FGJS/09, de 06 de Abril, enviado pelo Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, sobre a pergunta formulada pelo Deputado José Soeiro ao 
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, sobre “Estado e Conservação das Obras de 
Arte no Distrito de Beja”. (doc. anexo V-2)--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 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 VI e VII-

2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: ACTA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e quarenta e quatro-------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de oito de Abril de dois mil e nove, cuja leitura foi dispensada, por 
haver sido previamente distribuída. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a acta da reunião ordinária aprovada com quatro votos favoráveis e uma 
abstenção. Absteve-se o Senhor Vereador Joaquim Bernardino, por não ter participado na referida 
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  ---------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU REGIONAL RAINHA D. LEONOR.----------------------- 
Deliberação número cento e quarenta e cinco--------------------------------------------------------------------- 
Presente o oficio n.º 240-G/2-29, de 02-04-2009 e demais documentos, enviados pela  Assembleia Distrital 
de Beja sobre o assunto em título, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, ficar sem efeito a deliberação anterior e assumir o compromisso de Requalificação do 
Museu Rainha D. Leonor, nos termos propostos pela Assembleia Distrital de Beja (doc. Anexos VIII, IX-5, X, e 

XI) .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO JUVENIL NOVA GERAÇÃO. ------------ 
Deliberação número cento e quarenta e seis------------------------------------------------------------------------ 
Presente o oficio da Associação em título, datado de 06/04/2009 sobre as Festas Populares de Alvito em 
Honra de Nossa Senhora da Assunção/2009, assim como o programa e orçamento previsto para as 
mesmas,  considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o subsídio 
no valor de € 7.000,00 (sete mil euros), para custear algumas despesas com a realização das mesmas. (doc. 

Anexo  XII, XIII e XIV) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
À INUMAÇÃO DE JULIETA AUGUSTA FIALHO, PARA A SEPULTURA TEMPORÁRIA N.º 
03/2009, EM QUE É REQUERENTE TELMO ANTÓNIO PEREIRA FILIPE.-------------------------------- 
Deliberação número cento e quarenta e sete----------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o pedido do 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 XV)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS----------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DO ALVARÁ N.º L/67 – POSTO DE ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS, SITO NA PRAÇA DA REPÚBLICA – PEDIDO DE LICENÇA TEMPORÁRIA, EM 
QUE É REQUERENTE FERNANDO JOSÉ SARGAÇO.---------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e quarenta e oito.----------------------------------------------------------------------- 
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Presente o pedido do requerente sobre o assunto em título, contendo o parecer jurídico sobre o mesmo. O 
Senhor Presidente como o requerente estava presente na sala autorizou a sua intervenção, fazendo este o 
ponto da situação sobre o assunto, que mais não foi o que expressa no pedido apresentado, que se resume  
em duas alternativas, ou a Câmara cede a utilização de um terreno na via pública, ou arranja um espaço 
legal para deslocar os respiradores. O Órgão Executivo atendendo a que as alternativas apontadas não são 
fáceis de resolver de um dia para o outro, deliberou por unanimidade, aprovar a emissão de uma licença 
provisória, com efeitos a partir de 24 de Fevereiro de 2009 até à deslocalização do referido Posto de 
Combustível, para local onde não haja impedimento à emissão do alvará definitivo, nos termos da Lei.   
(doc. anexos  XVI-2)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE E ISENÇÃO DO PAGAMENTO, 
EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO CULTURAL DA CRIANÇA (APCC).----- 
Deliberação número cento e quarenta e nove.---------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da referida Associação, assim como a informação n.º 61/2009 dos Serviços 
Administrativos da DASC sobre o assunto em título, considerando os mesmos, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, aprovar a cedência dos transportes solicitados, bem como a isenção do seu 
pagamento. (doc. anexos  XVII e XVIII-2)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO. ------------------- 
Deliberação número cento e cinquenta ----------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Clube em título, assim como as informações n.º 16 e 18/2009 do Técnico do Sector 
de Juventude e Desporto, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
atribuir o subsídio no valor de € 2.877,00 (dois mil oitocentos setenta e sete euros), para fazer face às 
deslocações em transportes próprios, realizadas durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2009. (doc. 
anexos XIX, XX-3, XXI e XXII-2)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO.--- 
Deliberação número cento cinquenta e um ------------------------------------------------------------------------ 
Presente o pedido do Grupo Desportivo em título, assim como a informação n.º 17/2009 do Técnico do 
Sector de Juventude e Desporto, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 1.659,68 (mil seiscentos e cinquenta e nove euros e 
sessenta e oito cêntimos), para fazer face às deslocações em transportes próprios realizadas, durante os 
meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2009. Não participou na manifestação de vontade do Órgão, o Senhor 
Presidente da Câmara, por impedimento legal (doc. anexos XXIII, XXIV-2, XXV-2 e XXVI-2)---------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA.-----------------------------------------------------------------
Deliberação número cento cinquenta e dois------------------------------------------------------------------------ 
Atendendo à necessidade de dar imediata execução a outros assuntos, que não constavam na Ordem do  
Dia, foi proposto pelo Senhor Presidente da Câmara, a sua inclusão nesta a seguinte proposta: 
“PAGAMENTO DAS RENDAS DA HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NA TAPADA DO LUCAS, N.º 17, 
EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE PERPÉTUA MARCELINO”, “PEDIDO DE PARECER – 
CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE REFERENTE AO PRÉDIO RÚSTICO “ESTEBAÍNHA”, 
EM VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE SÃO REQUERENTES JOSÉ MANUEL MARTINS 
CONDESSO E  ANABELA DA CONCEIÇÃO MARTINS JOIA”, “PEDIDO DE LICENÇA PARA 
OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA – ESPLANADA DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS “O 
PIRATA”, PELO PERÍODO DE UM ANO, SITO NA RUA JOAQUIM ANTÓNIO  GIÃO, EM VILA 
NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE PATRÍCIA SOFIA CARRILHO DE SOUSA 
MIRA” e retirado o assunto “CONTRATO DE COMODATO COM A EGA – ESTUDOS GERAIS DE 
ALVITO”-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL--------------------- -------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PAGAMENTO DAS RENDAS DA HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NA TAPADA DO 
LUCAS, N.º 17, EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE PERPÉTUA MARCELINO.------------------- 
Deliberação número cento cinquenta e três------------------------------------------------------------------------ 
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Presente o pedido da requerente sobre o assunto em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, aprovar o pagamento das rendas da referida habitação, conforme plano de 
pagamento apresentado pela referida Senhora. (doc. anexo  XXVII)--------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS---------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE PARECER – CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE REFERENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO “ESTEBAÍNHA”, EM VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE SÃO 
REQUERENTES JOSÉ MANUEL MARTINS CONDESSO E  ANABELA DA CONCEIÇÃO 
MARTINS JOIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento cinquenta e quatro -------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido dos requerentes sobre o assunto em título, assim como a informação n.º 69/2009, 
favorável, emitida pela Técnica da DOSU, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a emissão de parecer favorável nos termos da Lei. (doc. anexos XXVIII e XXIX)------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA – ESPLANADA DO 
ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS “O PIRATA”, PELO PERÍODO DE UM ANO, SITO NA RUA 
JOAQUIM ANTÓNIO  GIÃO, EM VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE 
PATRÍCIA SOFIA CARRILHO DE SOUSA MIRA.--------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento cinquenta e cinco ----------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da requerente sobre o assunto em título, assim como a informação n.º 68/2009, 
favorável, emitida pela Técnica da DOSU, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou  por 
unanimidade, aprovar a emissão da referida licença. (doc. anexos XXX e XXXI)---------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. -------------------------------------------------- 
Deliberação número cento cinquenta e seis-------------------------------------------------------------------------- 
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: 145, 146, 148, 149 e 153.-------------------------------------------------------- 
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 Sr. António Pereira referiu que ainda é cedo para a despedida e que na altura que achar mais adequada   
também gostaria de dizer algumas palavrinhas sobre a actuação desta Câmara Municipal no decorrer do 
seu mandato. Na assinatura do Protocolo da Creche de Vila Nova da Baronia esteve presente, porque gosta  
de estar sempre presente nestas coisas, mas gostava que tivesse corrido de outra maneira, via-se que cada 
um puxava a brasa à sua sardinha, no seu entender, quando se diz trabalhar desinteressadamente deve-se 
trabalhar desinteressadamente até ao fim.------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Fernando Sargaço perguntou se o Senhor Presidente já tinha pensado na proposta que lhe tinha 
apresentado, que passa pela venda ou cedência de um bocado de terreno do Assis, aos Cadeirões, para aí 
construir a Escola de Condução, porque devido ao estacionamentos dos veículos, em especial do pesado, 
seria aí um  bom local.----------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador em substituição, Joaquim Bernardino, foi da opinião que havendo esse terreno e se lá 
podia construir a Escola, também poderia lá pôr a bomba e assim ficava tudo junto.--------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que iria estudar todas as alternativas e solicitou ao Senhor Fernando Sargaço 
que lhe indicasse a área de terreno necessária para o efeito.--------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 trinta e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------ 
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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/ 


