
                  
 
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA      
QUATRO DE NOVEMBRO 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 os restantes Eleitos das reuniões efectuadas e que vai efectuar com os 
trabalhadores da Câmara. Informou que o Sr. Engenheiro Rui Sampaio vai ficar na Câmara do Montijo e o 
Sr. Vereador Bengala que dava apoio ao Gabinete Técnico, vai regressar à Câmara de Serpa, perante esta 
situação há necessidade de abrir concurso para um Engenheiro, é uma lacuna que se deve suprir.------------ 
O Senhor Vereador Vicente Maurício apresentou a situação da casa do Sr. Francisco Conceição, referindo 
que ao ter conhecimento do estado em que se encontra a habitação, ficou  muito preocupado e apreensivo, 
sendo da opinião que se deve fazer alguma coisa, o mais urgente possível.---------------------------------------
O Senhor Presidente informou que na parte da manhã esteve presente no local com o Sr. Engenheiro 
Bengala e o Sr. Engenheiro Cordeiro, tendo este dito que a solução passaria por consolidação do terreno  
de fundação com recurso a micro estacas, não é uma intervenção barata, mas dizem os Técnicos que será a 
melhor e definitiva, o Sr. Engenheiro Cordeiro irá elaborar uma proposta para a intervenção proposta.-----     
O Senhor Vereador Vicente Maurício lembrou que os Bombeiros do Concelho de Alvito fazem 60 anos e 
que seria uma iniciativa interessante, a Câmara mandar fazer uma escultura, a colocar em espaço a definir, 
para assim homenagear a Associação.-----------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Fernando Viola declarou ser um prazer fazer parte deste Executivo e que farão uma 
oposição digna e cheia de civismo de modo a contribuírem para a valorização do Concelho.-----------------   
O Senhor Vereador Mário Simões desejou também Felicidades para o novo mandato, assim como o seu 
sucesso, que será também o sucesso do Concelho, disponibilizando-se no exercício das suas funções e que 
será uma oposição construtiva, mas critica quando necessário. ---------------------------------------------------   
O Senhor Vereador Mário Simões disse que ouviu o discurso do Sr. Presidente na tomada de posse e que 
houve um ponto focado, que não foi verdade. Durante a campanha houveram da parte do Sr. Vereador 
Luís Beguino, algumas calúnias e injurias, na tentativa de denegrir a sua pessoa, o seu carácter e o seu  
nome.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador lamentou que o estatuto da oposição não seja cumprido, sala para os Vereadores não 
existe, a maior parte das vezes os Vereadores não têm conhecimento de iniciativas ou reuniões onde 
poderiam dar o seu contributo. Em relação à Feira dos Santos, achou que se devia ter dado maior dimensão 
e dignidade, toda ela estava mal organizada, os divertimentos ao pé dos pavilhões foi um erro, os WC mal 
colocados em relação aos comes e bebes, etc.------------------------------------------------------------------------
Quanto à electrificação dos Montes para lá de Água de Peixes, o Senhor Vereador Mário Simões entregou 
cópia do processo que já passou pela Câmara, sendo da opinião que este processo deve ser assumido pela  
Autarquia, já passou muito tempo e esta situação já podia estar resolvida.---------------------------------------   
O Senhor Vereador alertou ainda para a situação dos casões do Assis, (continuando a existir amianto que 
devia ser retirado, pois é um perigo para a saúde pública), para as entradas da Vila, espaço da Igreja 
Matriz, que deverá ser uma preocupação deste Executivo, em especial do Senhor Presidente.---------------- 
O Senhor Vereador Luís Beguino lamentou a intervenção do Sr. Vereador Mário Simões, não é verdade as 
acusações que proferiu, se lhe fizeram chegar essas informações, foram falsas, não se sente responsável 
por nada e o seu comportamento foi idêntico, tanto para o PS , como para o MS.------------------------------- 
O Senhor Presidente agradeceu as felicitações e a disponibilidade demonstrada e espera ter uma oposição 
construtiva, para não se andar em discussões inúteis. ---------------------------------------------------------------
Quanto à acusação do Sr. Vereador Mário Simões em relação ao Vereador Luís, o Sr. Presidente disse que 
sempre andaram os dois juntos e nunca o ouviu dizer nada em desabono de pessoas ou partidos.------------ 



 
 
 
 
Em relação ao espaço para os Eleitos da Oposição irá tentar arranjar um espaço, embora já tivesse 
constatado ser difícil, o Edifício é antigo e o espaço é muito limitado. No entanto tudo fará para que o 
Estatuto da Oposição seja cumprido.-----------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente solicitou aos Senhores Vereadores contribuições para o plano de actividades do 
exercício de 2010. As mesmas devem ser entregues durante a próxima semana. O Senhor Presidente 
perguntou aos Senhores Vereadores do PS e da MS se estão disponíveis para aceitar áreas de actuação, 
tendo os  Vereadores Vicente Maurício e Fernando Viola manifestado indisponibilidade. O Senhor 
Vereador Mário Simões disse que dependia do pelouro que lhe fosse proposto.---------------------------------  
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, 
eram dezoito horas quarenta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:--------------- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ----------------------------------------------- 
- No uso da competência que lhe é conferida por Lei, o Senhor Presidente da Câmara designou o Senhor 
Vereador Luís Vicente Banha Beguino, para exercer funções a tempo inteiro.(doc. anexos I)-------------------------- 

- No uso da competência que lhe é conferida por Lei, o Senhor Presidente da Câmara, designou de entre os 
Vereadores, o Senhor Vereador Luís Vicente Banha Beguino, como Vice-Presidente. (doc. anexos II)-------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- No uso da competência que lhe é conferida por Lei, o Senhor Presidente da Câmara, designou como 
Chefe de Gabinete, para fazer parte do seu Gabinete de Apoio Pessoal, o Dr. Mário José Rodrigues 
Encarnado, com efeitos a partir de 09 de Novembro corrente.(doc. anexos III)----------------------------------------------- 

- No uso da competência que lhe é conferida por Lei, o Senhor Presidente da Câmara, designou o Dr. 
Pedro Carvalho, para desempenhar os cargos de Notário Privativo e Oficial Público do Município. (doc. 
anexos IV)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- No uso da competência que lhe é conferida por Lei, o Senhor Presidente da Câmara, designou a 
funcionária, D. Mariana Coelho, como responsável dos serviços de execução fiscal. (doc. anexos V)-------------- 

- Presente para conhecimento o ofício n.º 564/2009 da Assembleia Distrital de Beja, sobre a composição 
da Assembleia Distrital, para o quadriénio de 2009/2013. (doc. anexos VI)----------------------------------------------------- 

- 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 VII e 
VIII-2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: MARCAÇÃO DO DIA E DA HORA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO ÓRGÃO 
EXECUTIVO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número um------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Na sequência da informação da Coordenadora Técnica da Secção de Apoio Administrativo sobre o 
assunto em título, o Senhor Presidente propôs que as reuniões se realizassem às Quartas-Feiras, pelas 
14,30 H, na Sala de Sessões dos Paços do Município, tendo o Órgão Executivo deliberado por 
unanimidade, aprovar a proposta apresentada. (doc. Anexos IX e X)-------------------------------------------------------------   
ASSUNTO: REUNIÕES PÚBLICAS.-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número dois------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Na sequência da informação da Coordenadora Técnica da Secção de Apoio Administrativo sobre o 
assunto em título, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, que todas as reuniões sejam públicas. 
(doc. Anexo XI)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: PERIODICIDADE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.--------- 
Deliberação número três----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na sequência da informação da Coordenadora Técnica da Secção de Apoio Administrativo sobre o 
assunto em título, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, que as reuniões sejam efectuadas 
quinzenalmente. (doc. Anexo XII)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: DESIGNAÇÃO DO CARGO DE “SECRETÁRIO” E SUBSTITUTO PARA A 
ELABORAÇÃO DAS ACTAS DA CÂMARA MUNICIPAL.---------------------------------------------------- 
Deliberação número quatro-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação da Coordenadora Técnica da Secção de Apoio Administrativo sobre o assunto em 
título, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, designar como “secretária” a funcionária D. 
Mariana Coelho e como sua substituta a funcionária D. Maria Leonor Maurício, para elaborar as actas das 
reuniões do Órgão Executivo.  (doc. Anexo XIII)------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS.---------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cinco---------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
De acordo com o art.º 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, tendo em vista uma 
maior celeridade, eficácia e eficiência dos vários Serviços da Câmara Municipal e consequentemente uma 
melhor prestação de serviços à comunidade local, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta de delegação de competências da Câmara Municipal no seu Presidente.------------------ 
DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS.----------------------------------------------------
No uso da competência que lhe é conferida por Lei e uma vez aprovadas a delegação de competências da 
Câmara no seu Presidente, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao restante Executivo do 
despacho de delegação e subdelegação de competências que iria  proferir para o Senhor Vereador Luís 
Beguino, para conveniência dos serviços e uma melhor racionalização e desburocratização de modo a 
alcançar-se uma maior celeridade nos serviços municipais.(doc. Anexo XIV)------------------------------------------------ 

ASSUNTO: PEDIDO DE VERBA EFECTUADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 
CONCELHO DE ALVITO, PARA O ANO DE 2010.-------------------------------------------------------------- 
Deliberação número seis---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido efectuado pelo Agrupamento sobre o assunto em título, considerando o mesmo, o 
Órgão Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3 000 € (três mil euros), 
destinados a fazer face despesas de funcionamento no ano de 2010. (doc. Anexo XV)------------------------------------ 

ASSUNTO: PEDIDO DE PATROCÍNIO MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO 
“UM MODO DE ESTAR NA VIDA”.-------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número sete----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido de patrocínio mediante a aquisição de exemplares do livro acima referido, efectuado 
pela DILEMA DESIGN, considerando a dificuldade orçamental verificada, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, adquirir apenas dois exemplares do mesmo para a Biblioteca Municipal.(doc. Anexo XVI)------   
ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EFECTUADO PELA 
ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DAS TERRAS DA BARONIA DE ALVITO.---------------------------- 
Deliberação número oito----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido de apoio em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 500,00 € (quinhentos euros), para fazer 
face à aquisição de diverso equipamento.(doc. Anexo XVII)--------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL-------- 
ASSUNTO: CONSUMO  ANORMAL DE ÁGUA/MONTE DA UCHARIA DE ANTÓNIO AUGUSTO 
GEMELGO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número nove---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente um novo pedido do Sr. António Augusto Gemelgo sobre o assunto em título, considerando o 
mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido do requerente, debitando apenas 
o valor da água consumida, sem juros. (doc. anexo XVIII)----------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO E FIXAÇÃO DA ZEP DA ERMIDA DE SANT`ÁGUEDA.-------------- 
Deliberação número dez----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação n.º 165/2009 da Técnica da Divisão de Obras sobre o assunto em título, 
considerando o parecer técnico, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, dar parecer à delimitação 
da ZEP proposta. (doc. anexo XIX-4)------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO--------------- 
ASSUNTO: APOIO FINANCEIRO – DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS - GRUPO 
DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO.------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número onze --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Grupo Desportivo em título, assim como a informação n.º 54/2009 do Técnico do 
Sector de Juventude e Desporto - SJD, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 230,40 (duzentos e trinta euros e quarenta cêntimos), para  



 
 
 
 
fazer face às deslocações em transportes próprios realizadas, durante o mês de Setembro/2009. (doc. anexo 
XX-3)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – REFEIÇÕES PRÉ-ESCOLAR 2009/2010.--------------------- 
Deliberação número doze---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação da Técnica do Gabinete Coordenador de Acção Social, Educação e Bibliotecas, 
sobre o assunto em título, considerando a mesma, o órgão Executivo deliberou por unanimidade, atribuir 
ao aluno Bruno José Gonçalves Silva, o apoio referente ao 1.º escalão.(doc. anexo XXI-2)------------------------------   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------
Deliberação número treze -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 CONVOCATÓRIA PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL”, “SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS 
AUTÁRQUICOS”,  “TAXA A APLICAR PARA FIXAR A TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE 
PASSAGEM”, “TAXA A APLICAR PARA FIXAR O IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS”, 
“PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS”, “PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS 
ENCARGOS RESPEITANTES AOS TRANSPORTES SOLICITADOS, EFECTUADO PELA 
ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO” E “PEDIDO DE TRANSPORTE 
EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO ”, retirado o 
assunto “PEDIDO DE COLABORAÇÃO EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS, 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E AMIGOS DAS ESCOLAS P.P. 1-2-3 DE ALVITO”.------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL-------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE CONVOCATÓRIA PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número catorze-------------------------------------------------------------------------------------------  
Em face da necessidade urgente de fixar a taxa do IMI e posterior comunicação à Direcção-Geral de 
Impostos até ao próximo de 30 de Novembro, o Sr. Presidente propôs solicitar ao Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal a convocação extraordinária desse Órgão.-------------------------------------------------  
ASSUNTO: SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS 
AUTÁRQUICOS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número quinze ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presente a proposta sobre o assunto em título, considerando o mesma, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, que para todos os Eleitos do Executivo o seguro de acidentes pessoais seja fixado em 100 
vezes a remuneração dos Eleitos em regime de permanência.------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: TAXA A APLICAR PARA FIXAR A TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE 
PASSAGEM.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número dezasseis ---------------------------------------------------------------------------------------  
Presente a informação n.º 26/09 da Coordenadora Técnica da Secção de Gestão Financeira e Contabilidade 
sobre o assunto em título, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por maioria, com quatro 
votos favoráveis dos Senhores, Presidente da Câmara, Vereadores Luís Beguino, Fernando Viola e 
Vicente Maurício, (CDU, PS) e a abstenção do Senhor Vereador Mário Simões (MS), aprovar a proposta 
apresentada (0,25%) e submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. (doc. anexo XXII)----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: TAXA A APLICAR PARA FIXAR O IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS.---------- 
Deliberação número dezassete----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente a informação n.º 28/09 da Coordenadora Técnica da Secção de Gestão Financeira e Contabilidade 
sobre o assunto em título, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, que as 
taxas a aplicar sejam iguais às fixadas no ano anterior, submetendo as mesmas à aprovação da Assembleia 
Municipal.(doc. anexo XXIII)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DO IRS.--------------------------------------------------------------- 
Deliberação número dezoito-------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente a informação n.º 27/09 da Coordenadora Técnica da Secção de Gestão Financeira e Contabilidade 
sobre o assunto em título, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, manter 
a participação de 5% e submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal.(doc. anexo XXIV-2)----------- 



 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO-------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS RESPEITANTES AOS 
TRANSPORTES SOLICITADOS, EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALVITO.----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação número dezanove --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente os pedidos da Associação em título, assim como a informação n.º 202/09 dos Serviços 
Administrativos da respectiva Divisão, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a  isenção do referido pagamento.(doc. anexo XXV)-------------------------------------------------- 

ASSUNTO: PEDIDO DE TRANSPORTE EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALVITO.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número vinte --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente os pedidos da Associação em título, assim como a informação n.º 201/09 dos Serviços 
Administrativos da respectiva Divisão, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, autorizar os transportes solicitados.(doc. anexo XXVI, XXVII/2 e XXVIII/2)--------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. -------------------------------------------------- 
Deliberação número vinte e um -------------------------------------------------------------------------------------- 
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: 06, 07, 08, 09, 10, 12, 16,  e 19.------------------------------------------------ 
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.------------------------------ 
Foi dada a palavra aos proprietários dos Montes da zona de Água de Peixes/Albergaria, que solicitaram ao 
novo Executivo ajuda para concretizarem a electrificação dos seus Montes. É um assunto que se arrasta há 
algum tempo, a anterior Câmara fez algumas diligências mas nada ficou resolvido, sabem que no 
momento não existem candidaturas para o efeito, mas que há Câmaras que costumam fazer isso a custo 
zero. Agradeceram ao Sr. Vereador Mário Simões, que foi quem se interessou sobre o assunto e que tem 
conhecimento de toda a situação. Pediram ao novo Executivo que faça alguma coisa para resolver a 
situação, referindo que se aquela zona for electrificada está-se a contribuir para acabar com a 
desertificação do Alentejo, uma vez que aqueles Montes passam a ser todos habitados.-----------------------
A proprietária do Monte do Estacal elogiou o novo local da Feira dos Santos, em especial a dignidade dos 
sanitários existentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente da Câmara, disse aos referidos proprietários que o seu pedido ficava registado, como 
não conhece o processo vai inteirar-se sobre o mesmo, pois não gosta de prenunciar-se sem conhecer as 
situações e depois será todo o Executivo a decidir sobre o assunto e dessa decisão irão todos ter 
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Um grupo de Senhoras lideradas pela D. Catarina Palma Fialho, apresentaram cumprimentos ao novo 
Executivo e desejaram Felicidades para o mandato.----------------------------------------------------------------- 
O Sr. Florival Candeias (Valito), felicitou o Executivo e desejou-lhe um bom trabalho.-----------------------
O Sr. Osvaldo Caeiro apresentou a situação da casa degradada junto à sua habitação (antiga loja dos 
Pereiras), que já está a prejudicar a sua, pedindo que a Câmara faça alguma coisa. Pediu também que a 
Câmara o ajudasse em relação à situação em que a sua esposa se encontra, atendendo a que ela foi 
funcionária da Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. António Pereira apresentou também as felicitações ao novo Executivo e aproveitou para pedir que 
nos Centros Culturais existentes, para além de festas particulares, houvessem colóquios, debates ou 
seminários de temas actuais e de esclarecimento para a população do Concelho.--------------------------------
O Senhor sugeriu ainda, a limpeza das bermas da estrada para Viana e a construção de uma rotunda.------- 
O Executivo agradeceu a todos as Felicitações.------------------------------------------------------------------------
Respondendo aos Munícipes, o Sr. Presidente disse ao Sr. Osvaldo que em relação à casa degradada iria 
tentar fazer alguma coisa, quanto à situação da esposa era um assunto mais difícil, mas iria pedir aos  
 



 
 
 
Serviços de Acção Social da Câmara, para fazer uma análise da situação e apresentar uma exposição à 
Segurança Social.----------------------------------------------------------------------------------------------------------      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 quarenta minutos. --------------------------------------------------- 
 
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/ 


