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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AL VITO, REALIZADA NO DIA 
VINTE E OITO DE JANEIRO 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 Fernando Viola perguntou se já havia alguma evolução no caso Pousada de Alvito, se 
há mesmo remodelação, porque o que se consta por aí, é que poderá mesmo ser encerramento.---------------
O Senhor Presidente referiu que a informação que tem é aquela que todos têm conhecimento, por 
observação directa reparou que os jardins andam a ser arranjados e um dia destes estava uma camioneta a 
entregar colchões, ora isto faz depreender que haverá reabertura. -------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Fernando Viola em relação à nova carta enviada pelo Sr. Bartolomeu Torres, não quer 
deixar de dar razão ao Sr. Vereador Dinis ao votar sempre contra, porque realmente o Senhor Bartolomeu 
não quer negociar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Joaquim Bernardino deixou dois alertas em relação à obra do Largo do Mercado de 
Vila Nova da Baronia, o primeiro foi de substituírem as árvores que lá estão, por outras de pequeno porte e 
de folha perene, o segundo foi para o acesso ao mercado paralelo à padaria, onde a água fica empossada e 
a pessoa que aí mora não é obrigada a ficar com toda aquela água à porta, seria bom fazerem já a 
correcção com uma saída de escoamento. ------------------------------------------------------------------------------ 
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, 
eram dezoito horas e vinte minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:------------------ 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ----------------------------------------------- 
- Presente o fax da Câmara Municipal de Serpa informando do falecimento do Sr. José Machado Moreira 
Rita, Vereador naquela Câmara Municipal até ao dia 31-12-2008, altura que se reformou. (doc. anexo I)-------- 

- Presente para conhecimento o oficio circular n.º 12/09, de 14 de Janeiro, da Junta de Freguesia de 
Alcácer do Sal (Santiago) convidando este Órgão Executivo a assistir ao Colóquio que vai promover, 
subordinado ao tema “Cidadania e a Europa. (doc. anexo II)---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 
- Presente para conhecimento o oficio datado de 19 de Janeiro 2009, da Associação Juvenil Nova Geração, 
agradecendo o subsidio atribuído para as Festas da Vila de Alvito e enviando o balancete referente às 
mesmas. (doc. anexos III-4)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Presente para conhecimento a carta enviada pelo Senhor Bartolomeu Torres, datada de 21 de Janeiro 
2009, sendo o assunto sobre “Danos no veículo automóvel 05-28-LO”. (doc. anexo IV)---------------------------------- 

- 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 V e VI-

2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: ACTA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número vinte e oito--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de catorze de Janeiro de dois mil e nove, cuja leitura foi dispensada, 
por haver sido previamente distribuída. -------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada com quatro votos favoráveis e uma abstenção. Absteve-se 
o Senhor Vereador em substituição, Joaquim Bernardino, por não ter participado na referida reunião. ------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  ---------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE FILARMÓNICA INSTRUÇÃO E 
RECREIO VILANOVENSE.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número vinte nove---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presente o ofício da Sociedade em título, datado de 13 de Janeiro 2009, considerando o mesmo, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de € 300,00 
(trezentos euros), para fazer face às despesas de organização do Mastro de Santo António, na época dos 
Santos Populares, bem como a abertura do bufete até à hora solicitada, condicionada ao parecer da 
respectiva Junta de Freguesia. (doc. anexo VII) ------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO 
DE VILA NOVA DA BARONIA – COMISSÃO DE FESTAS DO SENHOR JESUS DOS PASSOS.----- 
Deliberação número trinta---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício da Comissão de Festas em título, datado de 12 de Janeiro 2009, considerando o mesmo, 
o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de € 250,00 
(duzentos e cinquenta euros), para fazer face às despesas de organização da Procissão dos Senhor Jesus 
dos Passos, na Freguesia de Vila Nova da Baronia. (doc. anexo VIII) ------------------------------------------------ 
ASSUNTO: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVITO AO CONSERVATÓRIO 
REGIONAL DO BAIXO ALENTEJO, REFERENTE AO ANO DE 2009. ------------------------------------- 
Deliberação número trinta e um--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício ref.ª CE0032, datado de 13 de Janeiro 2009, do Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo, sobre o assunto em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a comparticipação respeitante a este Município, no valor de € 6.760,79 (seis mil 
setecentos sessenta euros e setenta e nove cêntimos). (doc. anexo IX) ----------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALVITO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número trinta e dois-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente cópia do ofício n.º 770/08, da Associação dos BVA, considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 10.000 (dez mil euros), para fazer face às 
despesas com a empreitada de pavimentação da parada do quartel. Não participou na manifestação de 
vontade do Órgão, o Sr. Vereador Dinis Pinto, por impedimento legal. (doc. anexo X) --------------------------- 
ASSUNTO: QUOTA ANUAL/2009, A PAGAR PELO MUNICIPIO DE ALVITO À ASSOCIAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS OLIVÍCOLAS PORTUGUESES – ADEMO.----- 
Deliberação número trinta e três-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício n.º 2/2009, datado de 14 de Janeiro, da ADEMO, sobre o assunto em título, 
considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a quotização respeitante 
a este Município, no valor de € 1.447,95 (mil quatrocentos quarenta e sete euros e noventa e cinco 
cêntimos). (doc. anexo XI) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ASSEMBLEIA DISTRITAL DE BEJA – COMPARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS 
PARA 2009.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número trinta e quatro---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício n.º 89-H/2-12, datado de 15 de Janeiro, da Assembleia Distrital de Beja, sobre o assunto 
em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 
comparticipação respeitante a este Município, no valor de € 5.616 (cinco mil seiscentos e dezasseis 
euros). (doc. anexos XII e XIII) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: AMCAL - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO ALENTEJO CENTRAL – 
CONTRIBUIÇÕES FIXAS MENSAIS DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS/2009.---------------------------- 
Deliberação número trinta e cinco------------------------------------------------------------------------------------ 
Presente o ofício circ. 231/08, datado de 03 de Dezembro, da AMCAL, sobre o assunto em título, 
considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a contribuição fixa 
mensal, respeitante a este Município, no valor de € 3.500 (três mil quinhentos euros). (doc. anexos XIV e XV)  
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE 
REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DO DISTRITO DE BEJA – FARPIBE/MURPI. ----------- 
Deliberação número trinta e seis--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido de subsídio da Federação em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 100 (cem euros), para fazer face às despesas 
da referida Federação. (doc. anexos XVI e XVII) -------------------------------------------------------------------------- 
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ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS 
LIMITADOS DA VOZ. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número trinta e sete-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o pedido da Associação em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, não atribuir qualquer comparticipação, em virtude das restrições orçamentais verificadas. 
(doc. anexo XVIII) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS----------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA REFERENTE AO PEDIDO DE 
ALTERAÇÃO À LICENÇA ANTES DO INÍCIO DA OBRA – HOTEL DE APARTAMENTOS 4* - S. 
ROMÃO, SITO NO PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “BARRANCO DO MANUEL VELHO” – 
ART.º 118-SECÇÃO H, EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE MARIA ANTÓNIA MORGADO 
DA SILVA GOES.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número trinta e oito-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da requerente e o projecto de arquitectura constante no processo n.º 23/2000, assim 
como os pareceres favoráveis à alteração pretendida, com os condicionamentos expressos pela Autoridade 
Nacional de Protecção Civil e Turismo de Portugal, o parecer favorável da Administração Regional de 
Saúde e a informação n.º 04/09 da Técnica da DOSU, considerando os mesmos, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, a aprovação da referida alteração. (doc. anexos XIX, XX, XXI-3, XXII-9 e XXIII-2)---- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PROJECTO AUTARQUIAS FAMILIARMENTE RESPONSÁVEIS APRESENTADO 
PELA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMÍLIAS NUMEROSAS. ---------------------------------------- 
Deliberação número trinta e nove------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação n.º 01/2009 da Dr.ª Cristina Bernardo sobre o assunto em título, considerando o 
mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, manifestar à mencionada Associação o interesse 
desta Câmara Municipal, no projecto apresentado e iniciar internamente as acções previstas no quadro de 
referência, tendo em vista a eventual adesão do Município no próximo ano. (doc. anexos XXIV-2, XXV-2 e 
XXVI-6)-------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 
DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.--------------------------------------------------------------- 
Deliberação número quarenta------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presente a informação n.º 01/2009 dos Serviços Administrativos da DASC, sobre o assunto em título, 
considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a alteração do n.º 2, do 
art.º 7.º, do mencionado Regulamento. (doc. anexo XXVII)----------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA.-----------------------------------------------------------------
Deliberação número quarenta e um ---------------------------------------------------------------------------------
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 as seguintes propostas: 
“PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTATÍSTICA, IP (INE) E O MUNICÍPIO DE ALVITO”, “AMBAAL - ASSOCIAÇÃO DE 
MUNICIPIOS DO BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL – COMPARTICIPAÇÃO MENSAL 
DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS PARA O ANO DE 2009”, “ABERTURA DE PROPOSTA 
REFERENTE À VENDA DA PASTAGEM NO PRÉDIO RÚSTICO “POMBAL”, EM VILA NOVA 
DA BARONIA”, “ABERTURA DE PROPOSTA REFERENTE À VENDA DA PASTAGEM NO 
PRÉDIO RÚSTICO JUNTO AO CEMITÉRIO DE VILA NOVA DA BARONIA” E “DESPESAS DE 
SAÚDE A PAGAR AOS UTENTES DO CARTÃO SOCIAL DO MUNÍCIPE IDOSO DE ACORDO 
COM O REGULAMENTO EM VIGOR ”.--------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------- 



 

2 

 
ASSUNTO: PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTATÍSTICA, IP (INE) E O MUNICÍPIO DE ALVITO.------------------------------------ 
Deliberação número quarenta e dois --------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a proposta de Protocolo em título, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que tem por 
objecto especificar as formas de colaboração entre o INE e a CM Alvito, com vista à construção e 
actualização de uma infra-estrutura geográfica de suporte à realização de operações estatísticas de recolha 
de dados no âmbito do Sistema Estatístico Nacional (SEN), designadamente as operações de natureza 
censitária, bem como a implementação e manutenção de um sistema digital de georreferenciação, de 
acordo com as especificações estabelecidas pelo INE e compreendendo os seguintes projectos; - a) Base 
Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI), - b) Base Geográfica de Edifícios (BGE). (doc. anexo 

XXVIII-11) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: AMBAAL - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO 
LITORAL – COMPARTICIPAÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS PARA O ANO DE 
2009.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número quarenta e três---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício n.º 119/09, datado de 23 de Janeiro, da AMBAAL sobre o assunto em título, 
considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a comparticipação 
respeitante a este Município, no valor de € 1.077,40 (mil setenta e sete euros e quarenta cêntimos). (doc. 
anexos XXIX-2)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: ABERTURA DE PROPOSTA REFERENTE À VENDA DA PASTAGEM NO PRÉDIO 
RÚSTICO “POMBAL”, EM VILA NOVA DA BARONIA.--------- ---------------------------------------------- 
Deliberação número quarenta e quatro------------------------------------------------------------------------------ 
Deu-se início ao acto público com a abertura da proposta apresentada pela única concorrente à alienação 
da pastagem em título, Joana da Conceição Mouzinho Rebocho Tripa, o Órgão Executivo deliberado por 
unanimidade, adjudicar a venda da pastagem à referida Senhora pelo oferta apresentada, no valor de € 30 
(trinta euros). (doc. anexo XXX)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: ABERTURA DE PROPOSTA REFERENTE À VENDA DA PASTAGEM NO PRÉDIO 
RÚSTICO JUNTO AO CEMITÉRIO DE VILA NOVA DA BARONIA.--------------------------------------- 
Deliberação número quarenta e cinco-------------------------------------------------------------------------------- 
Deu-se início ao acto público com a abertura da proposta apresentada pelo único concorrente à alienação 
da pastagem em título, José Joaquim Branco Gião, o Órgão Executivo deliberado por unanimidade, 
adjudicar a venda da pastagem ao referido Senhor pelo oferta apresentada, no valor de € 305,50 (trezentos 
e cinco euros e cinquenta cêntimos). (doc. anexo XXXI)-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: DESPESAS DE SAÚDE A PAGAR AOS UTENTES DO CARTÃO SOCIAL DO 
MUNÍCIPE IDOSO DE ACORDO COM O REGULAMENTO EM VIGOR.----------------------------------- 
Deliberação número quarenta e seis --------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação n.º 02/09 da Técnica do GAM sobre o assunto em título, bem como a listagem de 
identificação dos utentes do CSMI, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a comparticipação de 50% das despesas efectuadas com os medicamentos. (doc. 
anexos XXXII e XXXIII)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. -------------------------------------------------- 
Deliberação número quarenta e sete---------------------------------------------------------------------------------- 
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: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 44 e 45.------------------------------------- 
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.------------------------------- 
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O Sr. António Pereira questionou o motivo do embargo da obra sita ao pé da ponte, quando se vai para a 
Sant´Águeda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente da Câmara explicou que tem a ver com a tentativa de não prejudicar o dono da obra, 
deixa-se avançar enquanto se espera o parecer das Entidades competentes, embora seja um risco, neste 
caso o parecer da RAN foi desfavorável, procedeu-se ao embargo. ------------------------------------------------ 
A D. Patrícia Figueiredo voltou a insistir na falta de pagamento dos dias que o Sr. Raposo lhe marcou 
indevidamente faltas injustificadas, foi-lhe dito que teria uma resposta breve e até aquela data nada sabia 
de concreto, estando o assunto a arrastar-se, agradecendo uma resposta rápida para seguir outros caminhos 
se for preciso, não é pelo valor é por vingança. Disse ainda a Senhora, que o Sr. Raposo não tem 
capacidade para o lugar que desempenha. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 dezanove horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Eu, Mariana Teresa S. Coelho, Chefe de Secção, na qualidade de Secretária, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

/João Paulo Trindade/ 
 
 
 

A Secretária, 
 
 
 

/Mariana Coelho/ 


