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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA    
VINTE NOVE DE JULHO 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 manifestou a sua satisfação pela classificação do António Nunes Jr. que 
se sagrou Campeão do Mundo de Pesca no Rio, propondo que em nome do Executivo lhe fossem enviadas 
felicitações por esse facto, propôs ainda, que a Câmara analise a hipótese de lhe conceder um apoio,  uma 
vez que a partir de agora vai andar em torneios mundiais e isso acarreta muitas despesas, para além de 
levar o nome de Alvito. Outro jovem que também tem tido boas prestações em provas hípicas, tem sido o  
filho do Senhor Francisco Nunes, a Câmara devia encontrar uma forma de apoiar estes jovens.--------------
O Senhor Vereador sugeriu que na estrada de Água de Peixes, junto à  Casa do Sr. Firminiano, onde faz 
um cotovelo, a Câmara aproveitando as máquinas poderia disfarçá-lo e colocar alcatrão evitando o arrastar 
de brita e pedras para a outra estrada e agora é um bom período para se proceder à reparação. O Senhor 
Vereador também solicitou que os Serviços  Técnicos da Câmara facilitassem e ajudassem  a UCASUL  
no começo da obra do tanque da fábrica.-----------------------------------------------------------------------------       
O Senhor Presidente informou que houve uma reunião onde o assunto foi falado, o projecto vai dar entrada 
agora e é provável que a intervenção no terreno se inicie brevemente. Em relação ao arranjo da estrada, 
informou que já foram feitas algumas intervenções, mas com os restos que sobram de outros trabalhos, 
porque aquelas situações são particulares, ao fazer o arranjo abre-se um precedente.--------------------------
O Senhor Presidente manifestou também satisfação pelo prémio recebido pelo jovem Alvitense e é na 
verdade um orgulho termos um campeão mundial no Concelho.---------------------------------------------------
O Senhor Presidente informou que o incidente ocorrido com o Sr. Florival Pinto na estação de Alvito, foi 
realmente uma situação pontual, foi alguém que lá estaria nesse dia, actualmente não habita lá alguém.----
O Senhor Presidente informou ainda que: - Quando reuniu com os proprietários dos Montes que 
pretendem energia eléctrica, estes colocaram a questão de ser possível que o custo da intervenção  pudesse 
ser dividido por todos. A questão foi colocada e recentemente foi informado que a situação podia ser 
considerada, mas teria que cada um, separadamente, fazer o pedido à EDP.-------------------------------------
Que a INALENTEJO informou que a candidatura do Centro Escolar de Alvito, obteve decisão de aprovação 
da Autoridade de Gestão do INALENTEJO , conforme deliberação da respectiva Comissão Directiva na 
reunião realizada em 20 de Julho corrente.----------------------------------------------------------------------------
Que esteve numa reunião na AMBAAL sobre o Plano Integrado de Desenvolvimento do Baixo Alentejo, 
apresentando aos restantes Eleitos o Volumes I – Programa Territorial de Desenvolvimento 2008/2013 e 
Volume II – Estudos de Fundamentação Técnica.--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, 
eram dezoito horas e trinta  minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:----------------
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: -----------------------------------------------
- Presente o ofício ref.ª 30083 -1268-3/FGJS/09, de 15 de Julho, enviado pelo Grupo Parlamentar do 
Partido Comunista Português, dando conhecimento da resposta do Ministério da Educação à Pergunta 
formulada pelos Senhores Deputados José Soeiro e João Oliveira, sobre “Transferências de competências 
para os municípios em matéria de educação”. (doc. anexo I-4)----------------------------------------------------------------------

- 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 II e III-

2)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: ACTA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação número duzentos e setenta e sete----------------------------------------------------------------------
Presente a acta da reunião ordinária de quinze de Julho 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, Fernando Viola, por não ter participado na referida reunião.-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ----------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: DENUNCIA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE ALVITO E A FUNDAÇÃO ALENTEJO – TERRA MÃE.----------------------------------
Deliberação número duzentos e setenta e oito---------------------------------------------------------------------
Presente o ofício da Fundação em título procedendo à denuncia do Protocolo celebrado entre as duas 
Instituições no dia 27 de Abril de 2006, na sequência de extinção da Fundação Alentejo Terra Mãe, 
considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aceitar a denuncia do mesmo com 
efeitos a partir do dia 30 de Junho de 2009. (doc. anexo IV)-----------------------------------------------------------
ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALVITO - BOMBEIRITOS.-----------------------------------------------------------------
Deliberação número duzentos e setenta e nove--------------------------------------------------------------------
Presente o pedido da referida Associação-Bombeiritos, considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de €1.020,00 (mil e vinte euros) 
para fazer face às despesas com a aquisição de fardamento. Não participou na manifestação de vontade do 
Órgão, o Vereador Dinis Pinto, por impedimento legal. (doc. anexo V)---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-----------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE À 
INUMAÇÃO DE ANTÓNIO JOSÉ MARCELINO TRINDADE, EM QUE É REQUERENTE CRISTINA 
MARIA SECO TRINDADE BRANQUINHO.-----------------------------------------------------------------------
Deliberação número duzentos 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 VI)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE À 
INUMAÇÃO DE ANTÓNIO JOSÉ SOARES, EM QUE É REQUERENTE JOÃO MARIA SOARES.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número duzentos e oitenta e um---------------------------------------------------------------------
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 VII)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-----------------------------------------------------------------
ASSUNTO: PROPOSTA APRESENTADA PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.-----------
Deliberação número duzentos e oitenta e dois---------------------------------------------------------------------
Presente a proposta da referida Comissão, em resultado da reunião realizada em 13 de Julho corrente, 
considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar as propostas apresentadas 
na mesma. (doc. Anexo VIII)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em relação ao estacionamento junto à Igreja Matriz, o Senhor Vereador Dinis Pinto referiu que o que
afecta a Igreja são os grandes camions que ali passam, não os ligeiros que ali passam e estacionam, na sua 
opinião o sinal de estacionamento proibido que lá foi colocado, deveria ser retirado e ficar como estava 
anteriormente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO E FIXAÇÃO DA ZEP DA IGREJA DE SANTO ANTÓNIO, SITA NO 
TERREIRO DE SANTO ANTÓNIO, EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE A DIRECÇÃO 
REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO.----------------------------------------------------------------------
Deliberação número duzentos e oitenta e três---------------------------------------------------------------------
Presente o ofício da Direcção Regional de Cultura do Alentejo informando da intenção do IGESPAR de 
submeter à consideração do Sr. Ministro da Cultura a homologação da classificação como imóvel de 



15

interessa público da Igreja de Santo António, bem como da fixação da zona especial de protecção  
proposta pelo Conselho Consultivo, assim como a informação n.º 118/2009 da Técnica da DOSU, 
considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, dar parecer favorável à fixação 
da ZEP da Igreja de Santo António. (doc. Anexos IX , X e XI-2 )---------------------------------------------------------------------

ASSUNTO: PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE 14,00 M2 DE VIA PÚBLICA – ESPLANADA DO 
ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS  “O CASÃO”, PELO PERÍODO DE UM 
ANO, SITO NA RUA JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA, N.º 4, VILA NOVA DA BARONIA, EM 
QUE É REQUERENTE SÓNIA ISABEL CARVALHO PINTO.-------------------------------------------------
Deliberação número duzentos e oitenta e quatro------------------------------------------------------------------
Presente o pedido da requerente sobre o assunto em título, assim como a informação n.º 98/2009 da 
Técnica da DOSU e da Fiscalização, considerando as mesmas, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a concessão da referida licença. (doc. Anexos XII e XIII)--------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------
Deliberação número duzentos oitenta e cinco-----------------------------------------------------------------------
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:-----------------
“ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA”, “CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE DA 
PRAÇA DA REPÚBLICA DE ALVITO” E “CLASSIFICAÇÃO E FIXAÇÃO DA ZEP (ZONA 
ESPECIAL PROTECÇÃO) DO CONVENTO DE S. FRANCISCO, SITO NA HERDADE DO 
CONVENTO, EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE A DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA 
DO ALENTEJO”--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL----------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.--------------------------------------------------------------
Deliberação número duzentos e oitenta e seis----------------------------------------------------------------------
Considerando que existe uma candidatura no âmbito do Eixo 3 – Conectividade e Articulação Territorial –
Requalificação da Rede Escolar do 1,º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar – Centro 
Escolar de Alvito, que obriga à abertura de uma conta bancária exclusivamente para esse fim. 
Considerando que, ao abrigo do art.º 4.º do Regulamento de Controlo Interno, a abertura das contas 
bancárias está sujeita a prévia deliberação, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, autorizar a 
abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos, Balcão Gestor de Alvito.------------------------
ASSUNTO: CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE DA PRAÇA DA REPÚBLICA DE 
ALVITO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número duzentos e oitenta e sete----------------------------------------------------------------------
Presente a acta do acto público, assim como a única proposta apresentada, considerando a mesma, o Órgão 
Executivo, deliberou por unanimidade, adjudicar a referida concessão a Victor Manuel da Costa Tasanis, 
residente em Alvito, pela renda mensal de € 81,00 (oitenta e um euros), valor da proposta apresentada. 
(doc. Anexos XIV e XV)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-----------------------------------------------------------------
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO E FIXAÇÃO DA ZEP (ZONA ESPECIAL PROTECÇÃO) DO 
CONVENTO DE S. FRANCISCO, SITO NA HERDADE DO CONVENTO, EM ALVITO, EM QUE É 
REQUERENTE A DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO.-------------------------------
Deliberação número duzentos e oitenta e oito----------------------------------------------------------------------
Presente o ofício da Direcção Regional de Cultura do Alentejo informando da intenção do IGESPAR de 
submeter à consideração do Sr. Ministro da Cultura a proposta de classificação do Convento de S. 
Francisco como imóvel de Interesse Público, bem como a fixação da zona especial de protecção  proposta 
pelo Conselho Consultivo, assim como a informação n.º 124/2009 da Técnica da DOSU, considerando os 
mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, dar parecer favorável à  fixação da ZEP do 
Convento de S. Francisco. (doc. Anexos XVI , XVII e XVIII-2 )-------------------------------------------------------------------------
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ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. --------------------------------------------------
Deliberação número duzentos e oitenta e nove---------------------------------------------------------------------
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: 278, 283, 288.--------------------------------------------------------------------
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, tendo o Senhor António 
Charrua questionado o Senhor Vereador Dinis sobre as considerações apresentadas na reunião de  Câmara 
de um de Julho, sobre a moção apresentada pelo MI na última Assembleia de Freguesia de Alvito, se 
foram feitas no âmbito da CDU ou pessoal.---------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Dinis Pinto informou que foram opinião pessoal.---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 da Câmara declarada 
encerrada a reunião, eram dezanove 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/


