
                  
 
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA      
DEZESSEIS 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. ---------------- 
Não houve intervenção.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 - Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta 
a reunião, eram catorze horas trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:------- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ----------------------------------------------- 
- Nos dias 4 e 5 de Dezembro realizou-se o Congresso da ANMP, onde esteve presente com os Senhores 
Presidentes da Assembleia Municipal e Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia, referindo que foi um 
Congresso essencialmente electivo.------------------------------------------------------------------------------------- 
- No dia 7 de Dezembro recebeu o Senhor Presidente da Câmara de Mosteiros – Cabo Verde, para 
apresentação de cumprimentos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
- No dia  8 de Dezembro realizou-se a prova de atletismo organizada pelo Clube da Natureza de Alvito.--- 
- No dia 10 de Dezembro esteve em duas rádios “Voz da Planície” e “Vidigueira”, onde deu uma 
entrevista . Também do dia 10 reuniu com a Comissão de apreciação das candidaturas para as habitações 
sociais, que teve por finalidade a verificação das mesmas e suprir faltas.----------------------------------------- 
- No dia 11 de Dezembro esteve presente na reunião da AMGAP procedendo-se à eleição dos seus  Órgãos 
Sociais. No mesmo dia esteve no Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito para criação da equipa 
de Intervenção Precoce no Concelho.----------------------------------------------------------------------------------  
- No dia 14 de Dezembro recebeu o STAL, para apresentação de cumprimentos e foi-lhe dado a conhecer 
o novo mapa de pessoal. Também no dia 14 realizou-se a Assembleia da NOVALVITO.------------------------------- 

- No dia 14 realizou-se também a reunião da Assembleia Distrital de Beja, onde esteve presente o Senhor 
Vereador Luís Beguino, onde se procedeu à eleição dos Órgãos.-------------------------------------------------- 
- No dia 15 de Dezembro reuniu com a WorkView, Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, sobre o 
Plano de Contingência Gripe A (H1N1). Também no dia 15 recebeu o Dr. José Falcão, foi uma reunião 
interessante, que se centrou na transformação da Igreja de Santo António num Museu de Arte Sacra.-------     
- Ainda no dia 15 realizou-se a Assembleia Geral da CECA onde esteve presente o Senhor Vereador Luís 
Beguino, que informou ter sido apresentado o Orçamento, o Plano de Actividades e o Regulamento 
Interno. Foram levantadas questões sobre a Construção da nova Escola, sobre o futuro do Pessoal da 
CECA, tendo o Senhor Vereador deixado por parte da Câmara uma abertura total para ajudar e colaborar 
com eles, inclusivamente reunir com a DREA sobre o assunto.----------------------------------------------------     
- Presente para conhecimento a circular n.º 192/09, 02-12, da AMCAL – Associação de Municípios do 
Alentejo Central, dando conhecimento da comparticipação mensal e tabelas de preços para 2010. (doc. 
anexos I-5)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
- Presente para conhecimento os cumprimentos de Boas Festas da ALVITALENTEJO-MEDIAÇÃO 
IMOBILIARIA-UNIPESSOAL Ldª. (doc. anexo II) ------------------------------------------------------------------------------------------ 
- 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  
III)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- 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 IV e V-
2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 
 
 
O Senhor Vereador Mário Simões em relação à situação da CECA, mais uma vez referiu que o modelo 
que apresentou e foi rejeitado no anterior mandato, seria de aproveitar. O modelo era pioneiro e foi criado 
pelo Dr. David Justino e deve estar arquivado no Ministério da Educação,  havendo vontade politica quer 
do Estado, quer da Câmara, poderia o mesmo ser aproveitado.------------------------------------------------------
O Senhor Vereador em relação ao quadro de pessoal e organograma, disse que os mesmos deveriam ser 
primeiro discutidos entre o Órgão e depois com o Sindicato, na realidade não sabe se o organograma é 
novo ou se foi o que veio do Executivo anterior, onde discordava com as Divisões criadas, para além de 
não ser a realidade da Câmara de Alvito, também não tem estrutura que aguente.---------------------------
Quanto à visita  do Senhor Presidente de Mosteiros – Cabo Verde, foi da opinião que em situações destas 
deveriam os Vereadores ser convidados a estarem presentes, nestes casos devia haver uma evolução em 
termos de Protocolo.------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Relativamente ao Congresso da ANMP o Senhor Vereador referiu que também acompanhou o Congresso, 
achou que foi organizado e lamentou que o Município de Alvito tivesse perdido influência, não a teve no 
Lopes Guerreiro, podia tê-la tido com o Paiva, não a teve no mandato anterior e não sabe se vai tê-la neste. 
O Senhor Vereador disse ainda, que tirando a passagem de testemunho, continua tudo na mesma, as ruas 
continuam sujas e deu o exemplo da Avenida dos Bombeiros que está suja de lama e deveria ser limpa. 
Dirigindo-se ao Sr. Presidente disse-lhe: “A sua liderança vai ser marcada nos primeiros seis meses. Ainda 
não percebi que política de turismo vai tomar, as reuniões continuam no mesmo molde, Senhor Presidente 
tem um Programa a cumprir, cumpra-o e dê esperança à população de mudança. Entenda isto como uma 
critica construtiva de um Vereador que tem a mesma legitimidade politica.--------------------------------------
O Senhor Presidente da Câmara disse que o Mapa de Pessoal irá ser aprovado pelo Executivo e 
Assembleia Municipal, está previsto a contratação de um Técnico Superior - área de Engenharia Civil, um 
Técnico Superior – área de Serviço Social, um Assistente Operacional – ex-Auxiliar de Acção Educativa,  
aos diversos contratados existentes na Câmara, é nossa intenção abrir procedimento concursal,  a Estrutura 
Orgânica veio do anterior Executivo, também concorda com algumas coisas que referiu o Senhor 
Vereador, mas poder-se-à alterar quando necessário.---------------------------------------------------------------- 
Em relação à visita do Senhor Presidente de Mosteiros – Cabo Verde, não teve nada de protocolar  foi só 
de cumprimentos e abrir portas para algum futuro relacionamento .----------------------------------------------- 
Quanto à representação da Câmara Municipal de Alvito na ANMP, o Senhor Presidente referiu não fazer 
questão disso, o que quer é que quem lá esteja defenda todas as Autarquias, o Concelho de Alvito é 
pequeno, tem pouca representatividade, mas isso não é o mais importante, o importante é o trabalho feito  
aqui no concelho em prol das populações.----------------------------------------------------------------------------- 
Referindo-se à Avenida dos Bombeiros, o Senhor Presidente disse reconhecer que está com frequência 
suja de lama, mas é o inconveniente das obras, a obra da Escola começou, estão a preparar o terreno e é 
preciso fazer o transporte de terras e é por ali que os carros circulam, os bombeiros já fizeram uma 
lavagem para melhorar a situação e mais tarde terá que haver uma intervenção no alcatrão porque este está 
a ficar todo partido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------          
O Senhor Vereador Vicente Maurício solicitou, se possível, cópia das entrevistas que deu nas duas rádios, 
pois gostaria de as ouvir uma vez que não teve conhecimento das mesmas.-------------------------------------- 
Ponto 2 - ASSUNTO: ACTA ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número sessenta  e dois -------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de dois de Dezembro de dois mil e nove, cuja leitura foi dispensada, 
por ter sido previamente distribuída.------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 - ASSUNTO: ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PARA A GESTÃO DA ÁGUA PÚBLICA DO 
ALENTEJO – AMGAP – RATIFICAÇÃO DO TEXTO DA ESCRITURA PÚBLICA.---------------------- 
Deliberação número sessenta e três --------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a proposta sobre o assunto em título, assim como cópia  da mencionada escritura, que aqui se dá 
por integralmente reproduzida, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, ratificar o contrato de 
constituição da “AMGAP – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO DA ÁGUA PÚBLICA 
NO ALENTEJO”, bem como esta designação que lhe foi atribuída e a outorga do contrato de constituição 
da referida Associação, celebrada em 25-09-2009 pelo Presidente da Câmara, em nome do Município de 
Alvito. (doc. Anexo VI-26)--------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ponto 4 – ASSUNTO: PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE 
CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS.---------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número sessenta e quatro------------------------------------------------------------------------------ 
Presente o Plano em título, que aqui se dá por integralmente reproduzido, considerando o mesmo, 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 Plano. (doc. Anexo VII-27) ------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL-------- 
Ponto 5 - ASSUNTO: GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO/2010.-------------------------- 
Deliberação número sessenta e cinco --------------------------------------------------------------------------------- 
Presentes os documentos em título, sobre os quais o Senhor Presidente fez referência a alguns pontos. Os 
documentos em questão procuram abranger e ser o reflexo das propostas apresentadas à população do 
Concelho aquando das eleições autárquicas pelas forças políticas representadas nos Órgãos do Município.   
Referiu ainda, que contêm também as rubricas que transitam de compromissos do mandato anterior, tais 
como o Parque de Mercados e Feiras e a construção da nova Escola Básica Integrada com Jardim-de-
Infância de Alvito, fazendo esta obra aumentar muito o valor do Orçamento para 2010, uma vez que é a 
Câmara a dona da obra.----------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Vicente Maurício disse que fez uma análise não muito minuciosa dos documentos e o 
que realçou foi a despesa com o pessoal, reconhecendo que não é tarefa fácil a sua redução, questionou o 
Senhor Presidente sobre o que pensa fazer com o pessoal a tempo determinado e sobre o tipo de obras que 
estão previstas na piscina.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Os Senhores Vereadores do PS apresentaram declaração de voto, que fica apensa à acta e dela fará parte 
integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Mário Simões começou por dar o exemplo do Sr. Fernando Pires, Presidente da 
Câmara de Barcelos. Depois referiu não ter feito uma análise técnica, mas sim política dos documentos 
dizendo: - “ este ainda não é o seu orçamento, o seu orçamento irei avaliá-lo daqui a um ano, este deu-lhe 
um cunho pessoal, tentou arrumar as coisas segundo o seu programa. Não irei votar contra, irei dar-lhe o 
beneficio da dúvida para governar e daqui a um ano irei avaliar o que foi feito”. O Senhor Vereador disse 
ainda, que o orçamento apresentado não é um orçamento inovador, é verdade que tem pela frente uma 
responsabilidade que tem que ser assumida, que é a Escola, que deveria apostar na promoção turística, 
atrair pessoas para conseguir receitas e nesse sentido não vê estratégia nenhuma. Na área social também 
não viu nada e para a Creche há um esvaziamento de setenta mil euros, onde o anterior  Executivo teve 
sempre um apoio de oitenta mil, se a nova direcção da Casa do Povo vir este orçamento, vai questionar 
sobre isso e os compromissos assumidos são para ser cumpridos.-------------------------------------------------
O Senhor Presidente disse que em princípio, no mês de Abril, se fará uma revisão com o saldo da gerência 
anterior e assim reforçar verbas e tentar fazer algumas coisas com pouco dinheiro, não estava a contar com 
alguns encargos, mas está disponível, se assim for necessário, contrair algum empréstimo, porque o 
objectivo final de todos é o desenvolvimento do Concelho. Em relação ao pessoal com contrato a tempo 
determinado que já existe na Câmara a algum tempo, entende que a presença desse número de 
trabalhadores se justifica, assim o mapa de pessoal prevê a criação de lugares a tempo indeterminado.------ 
Colocada a proposta a votação, o Órgão Executivo deliberou por dois votos a favor, dos  Senhores, 
Presidente, Vereador Luís Beguino, (CDU) e três abstenções dos Senhores Vereadores Vicente Maurício, 
Fernando Viola (PS) e Mário Simões (MS), submeter os referidos documentos de gestão autárquica à 
aprovação da Assembleia Municipal. (doc. Arquivado na S.Gestão Financeira e Contabilidade).-------------------------- 
Ponto 6 -  13.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 12.ª ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/2009.--- 
Deliberação número sessenta e seis ---------------------------------------------------------------------------------- 
Presentes as alterações em título, depois da análise das mesmas, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, a sua aprovação  (doc. Anexos  -VIII-6 e IX).------------------------------------------------------------- 
Ponto 7 -  CONSTITUIÇÃO DE JURI E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO CÓDIGO DOS 
CONTRATOS PÚBLICOS.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número sessenta e sete --------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
Presente a proposta sobre o assunto em título, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, a sua aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 8 - ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE 
AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE MANUEL ANTÓNIO PAPACINZA, PARA A SEPULTURA 
PERPÉTUA N.º 478/09, EM QUE É REQUERENTE CAROLINA CONCEIÇÃO MARIA CARRAÇA.--
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número sessenta  e oito -------------------------------------------------------------------------------- 
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 X)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 9 - ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE 
AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE JOSÉ MARIA BEIÇUDO, PARA A SEPULTURA PERPÉTUA N.º 
444/06, EM QUE É REQUERENTE LUCÍLIA ROSA ARCADINHO BEIÇUDO PITEIRA.---------------- 
Deliberação número sessenta e nove -------------------------------------------------------------------------------- 
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 XI)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO--------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------------------
Deliberação número setenta ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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:----------------- 
“COOPERAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVITO NO PROJECTO RED EUROPEA PARA LA MEJORA 
DEL EMPLEO FEMENINO Y LA COMPETITIVIDADE EN EL SECTOR DEL TURISMO 
CULTURAL” E “APOIO FINANCEIRO AOS CLUBES – GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE 
ALVITO”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 10 - ASSUNTO: COOPERAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVITO NO PROJECTO RED 
EUROPEA PARA LA MEJORA DEL EMPLEO FEMENINO Y LA COMPETITIVIDADE EN EL 
SECTOR DEL TURISMO CULTURAL.----------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número setenta e um ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação do Senhor Adjunto sobre o assunto em título, considerando que o Projecto não 
acarreta custos para a Autarquia, e permite prosseguir um trabalho que vem sendo desenvolvido e que 
abrange os Municípios de Ferreira do Alentejo, Alvito, Cuba e Vidigueira, melhorando-o com o aumento 
da área de influência à região Espanhola da Andaluzia, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
aderir ao referido projecto. (doc. anexos XII e XIII)--------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO--------------- 
Ponto 11 – ASSUNTO: APOIO FINANCEIRO AOS CLUBES – GRUPO DESPORTIVO E 
CULTURAL DE ALVITO.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação número setenta e dois ----------------------------------------------------------------------------------  
Presente o ofício do Grupo Desportivo e Cultural de Alvito, assim como a informação do Sector de 
Juventude e Desporto sobre o assunto em título, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou 
por unanimidade, atribuir ao referido Grupo Desportivo um subsídio no valor de € 206,62 (duzentos e 
seis euros e sessenta e dois cêntimos) destinados à reparação e manutenção das carrinhas. (doc. anexos XIV e 
XV-3)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. ------------------------------------------------- 
Deliberação número setenta e três ---------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 
 
 
 
 
 
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: 64, 67, e 71.----------------------------------------------------------------------- 
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 Sr. António 
Pereira questionado sobre a venda das pastagens de Vila Nova da Baronia. O Senhor Pereira também 
chamou a atenção para os despejos que são feitos no terreno junto ao Cemitério.------------------------------- 
O Senhor Presidente informou o Munícipe que da existência das Pastagens não tinha conhecimento e em 
relação aos despejos, o Senhor Vereador Luís Beguino informou que já está a ser tudo limpo.---------------    
 
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 dezoito horas e trinta 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/ 


