
                  
 
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA      
DOIS DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E NOVE, NA SALA DE SESSÕES DO MUNICÍPIO.----- 
 
Presenças: João Luís Batista Penetra, Presidente, Vicente Maria Mouzinho Maurício, Mário Nelson da 
Silva Vaz Simões, Luís Vicente Banha Beguino e Fernando Joaquim Galhano Viola, 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 Presidente informou que o seu Adjunto está tratando da electrificação rural, neste momento 
está a fazer-se um levantamento de todos os caminhos e acessos a Hortas do Concelho e segundo 
informação,  existe a possibilidade de candidatura ao PRODER.-------------------------------------------------- 
- O Senhor Vereador Mário Simões manifestou a sua satisfação pelo levantamento efectuado e pela 
possível candidatura, mas acha que não é factor de congelamento da situação já existente, electrificação 
dos Montes  Água de Peixes/Albergaria, deve o Município, no mais curto espaço de tempo, resolver a 
situação daquelas pessoas que já se arrasta há imenso tempo, não esquecendo, evidentemente, outros 
pontos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Mário Simões questionou o Senhor Presidente sobre um boato que corre no Concelho, 
que tem a ver com as famílias de etnia cigana, consta-se que haverá um compromisso político no sentido 
de resolver a sua situação, colocando-os numa habitação social devoluta ou numa habitação das que irão 
ser construídas a custos controlados. O Senhor Vereador referiu que se deve ter em atenção o 
Regulamento existente que se deve cumprir e as candidaturas já efectuadas, agradecendo a clarificação do 
assunto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Outra situação que o Senhor Vereador Mário Simões levantou  que o tem interrogado e foi abordado pelo 
Sr. Gerente da Caixa de Crédito Agrícola de Alvito, teve a ver com a Escola Profissional só trabalhar com 
a Caixa de Crédito Agrícola de Vila Nova da Baronia, achando que a Escola deveria pelo menos seguir a 
lógica do mercado e não privilegiar apenas uma Instituição de Crédito. O Senhor Vereador referiu que 
sendo a Autarquia também responsável pela Escola Profissional, deverá solicitar um esclarecimento sobre 
o assunto, porque deve haver uma razão objectiva para este procedimento.--------------------------------------   
O Senhor Presidente em resposta ao Senhor Vereador, disse que a electrificação rural é para resolver tão 
breve quanto possível, a questão é saber se existem outras situações e depois saber quanto custa. Havendo 
financiamento quanto mais se puder fazer melhor.-------------------------------------------------------------------  
Quanto aos Ciganos, o Senhor Presidente disse ser completamente falso o boato, não houve nem há 
compromisso da CDU com os Ciganos. Ninguém contactou os Ciganos, nem os Ciganos contactaram o 
Presidente da Câmara, mas uma coisa é certa, os Ciganos vão ser tratados do mesmo modo que qualquer 
outro Munícipe, sem discriminação e em igualdade de circunstância. --------------------------------------------    
No que concerne ao assunto da Escola, não tem conhecimento da situação, mas vai pôr a questão ao 
Senhor Director da Escola.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 - Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta 
a reunião, eram catorze horas vinte minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:------- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ----------------------------------------------- 
- O Senhor Presidente informou o restante Executivo da nomeação do Adjunto, Senhor Dinis Pinto, para o 
seu Gabinete de Apoio Pessoal, o Senhor Presidente informou ainda,  que o Sr. Dinis Pinto, optou por 
receber da Câmara 1/3 da remuneração como Adjunto.-------------------------------------------------------------- 
- Nos dias  04 e 05 de Dezembro realiza-se o Congresso da ANMP, onde irá estar presente juntamente 
com o Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia . 
- No dia 22 de Novembro esteve presente no Concerto de Bandas realizado pela Associação dos 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Alvito, referindo ter sido um convívio muito interessante.---------- 
- No dia 23 de Novembro estiveram na Câmara dois elementos da Polícia Judiciária, na sequência do 
envio, no mandato anterior,  de um Processo para o Ministério Público.----------------------------------------- 
 



 
 
 
 
- No dia 27 de Novembro realizou-se a Assembleia Intermunicipal da AMBAL, onde esteve presente, para 
eleição dos Órgãos Sociais da AMBAL.------------------------------------------------------------------------------- 
- Ainda no dia 27 de Novembro, na parte da tarde, esteve presente na Pousada do Castelo de Alvito, no 
evento “em.cantos” .------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- No dia 28 de Novembro esteve em representação da Câmara, no Festival da  Caça, em Mora.-------------- 
- No dia 30 de Novembro realizou-se a reunião da Assembleia Intermunicipal  da AMCAL.------------------  
- O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos ao abrigo das 
competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos termos e para os efeitos das disposições 
conjugadas no art.º 64.º/5-al-a) e c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção. (doc. Anexo  
I)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 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)-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 - ASSUNTO: ACTA ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número quarenta  e nove ------------------------------------------------------------------------------ 
Presente as actas da reunião ordinária e extraordinária, de dezoito e vinte seis de Novembro de dois mil e 
nove, cuja leitura foi dispensada, por terem sido previamente distribuídas.--------------------------------------
Seguidamente a votação, foi a acta de reunião ordinária aprovada com três votos favoráveis e duas 
abstenções. Abstiveram-se os Senhores Vereadores, Mário Simões e Fernando Viola, por não terem 
participado na referida reunião. A acta da reunião extraordinária foi aprovada por unanimidade.-----------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 - ASSUNTO: PROPOSTA DE PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 
JUNTAS DE FREGUESIA DE ALVITO E VILA NOVA DA BARONIA.------------------------------------ 
Deliberação número cinquenta -------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a proposta dos Protocolos em título, em que se firmam as bases pelas quais se regerá a delegação 
de competências da Câmara Municipal de Alvito para as Juntas de Freguesia, considerando os mesmos, o 
Órgão Executivo deliberou por unanimidade, solicitar a autorização da Assembleia Municipal para 
proceder à referida delegação de competências, mediante a celebração dos presentes Protocolos. (doc. 
Anexos  IV-3 e V-3)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4 - ASSUNTO: PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO CENTRO 
CULTURAL DE ALVITO, EFECTUADO PELA DELEGAÇÃO DO ALENTEJO DA ASSOCIAÇÃO 
25 DE ABRIL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cinquenta e um-------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da Delegação em título, o Órgão Executivo atendendo ser uma entidade sem fins 
lucrativos, deliberou por maioria, com 4 votos favoráveis dos Senhores, Presidente, Vereadores Luís 
Beguino, Mário Simões e Fernando Viola (CDU,MS,PS) e a abstenção do Senhor Vereador Vicente 
Maurício (PS), conceder a isenção solicitada. (doc. Anexo VI) ---------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 - ASSUNTO: CONVITE PARA INSCRIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO 
COMO AMIGO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E AMIGOS DAS 
ESCOLAS P.P. 1-2-3 DE ALVITO.---------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cinquenta e dois  ----------------------------------------------------------------------------- 
Presente o oficio n.º 15/09-10 da Associação acima referida, convidando esta Câmara Municipal a 
inscrever-se como amigo da mencionada Associação.---------------------------------------------------------------
Sobre este assunto o Senhor Vereador Mário Simões disse, que tinha alguma reserva, referindo que não 
faz sentido a Câmara estar a associar-se a uma Associação que possivelmente não está formalmente 
constituída, devendo primeiro pedir-se esses esclarecimentos.-----------------------------------------------------
O Senhor Vereador Vicente Maurício disse, que a Câmara já tem competências suficientes em relação às 
escolas, corrobora com o que disse o Senhor Vereador Mário Simões.-------------------------------------------
O Senhor Vereador Fernando Viola também sugeriu que se pedisse mais informação e o envio dos 
estatutos da Associação.--------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente concordou com os restantes Eleitos, colocando o assunto a votação, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, solicitar informação sobre a constituição da Associação em causa 
e o envio dos respectivos Estatutos. (doc. Anexo VII)----------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL-------- 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ponto 6 - ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
REFERENTE À 11.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 
2009.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número cinquenta e três ------------------------------------------------------------------------------- 
Presentes as alterações em título, depois da análise das mesmas, o Órgão Executivo deliberou por maioria, 
com 4 votos favoráveis dos Senhores, Presidente, Vereadores Luís Beguino, Vicente Maurício e Fernando 
Viola (CDU, PS) e a abstenção do Senhor Vereador Mário Simões (MS), ratificar o mesmo. (doc. Anexos  VIII- 

e  IX).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 7 - ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
REFERENTE À 12.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO  – 2009.------------------------------------------------ 
Deliberação número cinquenta e quatro --------------------------------------------------------------------------- 
Presentes as alterações em título, depois da análise das mesmas, o Órgão Executivo deliberou por maioria, 
com 4 votos favoráveis dos Senhores, Presidente, Vereadores Luís Beguino, Vicente Maurício e Fernando 
Viola (CDU, PS) e a abstenção do Senhor Vereador Mário Simões (MS), ratificar o mesmo. (doc. Anexos  X-

2).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO--------------- 
Ponto 8 - ASSUNTO: PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CENTRO CULTURAL DE ALVITO, 
EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES DE PORTUGAL.---------------- 
Deliberação número cinquenta e cinco ----------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da Associação, assim como a informação n.º 217/2009 dos  Serviços Administrativos da 
Divisão sobre o assunto em título, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por maioria, 
com 4 votos favoráveis dos Senhores, Presidente, Vereadores Luís Beguino, Mário Simões e Fernando 
Viola (CDU,MS,PS) e a abstenção do Senhor Vereador Vicente Maurício (PS), conceder a cedência gratuita 
do Centro Cultural.(doc. anexo XI e XII) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 9 - ASSUNTO: APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO DO VOLUNTARIADO 
SOCIAL DE ALVITO.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cinquenta e seis ------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o Regulamento em título, que aqui se dá por integralmente reproduzido, assim como a 
informação da Técnica Superior do GAM, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
maioria, com 4 votos favoráveis dos Senhores, Presidente, Vereadores Luís Beguino, Mário Simões e 
Fernando Viola (CDU,MS,PS) e a abstenção do Senhor Vereador Vicente Maurício (PS), aprovar o referido 
Regulamento e submeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal. (doc. anexos XIII e XIV-22)------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------
Deliberação número cinquenta 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:----------------- 
“RECLAMAÇÃO E PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE FRANCISCO CONCEIÇÃO, REFERENTE À 
SUA HABITAÇÃO SITA NA RUA ALEXANDRE HERCULANO, EM ALVITO”, “PROPOSTA DE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA NO SEU PRESIDENTE” E “RATIFICAÇÃO DO 
ACTO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CARTÃO DE 
VENDEDOR AMBULANTE, EM QUE É REQUERENTE FERNANDO FREIRE”.------------------------ 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL-------- 
Ponto 10 - ASSUNTO:  RECLAMAÇÃO E PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE FRANCISCO 
CONCEIÇÃO, REFERENTE À SUA HABITAÇÃO SITA NA RUA ALEXANDRE HERCULANO, EM 
ALVITO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
Deliberação número cinquenta e oito ------------------------------------------------------------------ 
Presente a informação jurídica sobre o assunto em título, considerando a mesma, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, concordar com a proposta apresentada na mesma.--------------------------------    
Ponto 11 - ASSUNTO:  PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA, NO 
SEU PRESIDENTE.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número cinquenta e nove ----------------------------------------------------------------- 
Presente a informação n.º 18/2009 da Secção de Apoio Administrativo sobre o assunto em título, 
considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, concordar com a proposta 
apresentada na mesma. (doc. anexo XV)-------------------------------------------------------------------------------------------------------    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 12 – ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CARTÃO DE VENDEDOR AMBULANTE, EM QUE É 
REQUERENTE FERNANDO FREIRE.------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação número sessenta -------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do requerente sobre o assunto em título, assim como a informação dos Serviços 
Administrativos da DOSUOTA , contendo o despacho favorável do senhor Presidente, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, ratificar o mesmo. (doc. anexos XVI e XVII)-------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. ------------------------------------------------- 
Deliberação número sessenta e um ---------------------------------------------------------------------------------- 
Por proposta do Senhor 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: 51, 52, 55, 58, e 59.--------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Período para intervenção do Público---------------------------------------------------------------------------------   
Não foi aberta a reunião ao público para o período de informações e esclarecimentos por se verificar 
ausência do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 dezassete horas. --------------------------------------------------------------------------- 
 
Eu, Mariana Teresa Coelho, Coordenadora Técnica, na qualidade de Secretária, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

/João Luís Batista Penetra/ 
 

A Secretária, 
 
 

/Mariana Coelho/ 


