
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA 
VINTE  E  UM  DE  OUTUBRO  DO  ANO  DOIS  MIL  E  NOVE,  NA  SALA  DE  SESSÕES  DO 
MUNICÍPIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presenças:  João  Paulo  de  Almeida  Lança  Trindade,  Presidente,  Raul  Manuel  de  Sousa  Carvalho, 
Fernando  Joaquim Galhano Viola e  Dinis Manuel Pinto, Vereadores da Câmara Municipal. ---------------
Faltas: Faltou o Senhor Vereador Mário Nelson da Silva Vaz Simões, cuja falta foi justificada.-------------
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 da Câmara agradeceu  aos  Senhores  Vereadores  o  apoio e  a  disponibilidade que 
sempre deram e que foi muito importante para o decorrer do mandato. Desejou a todos felicidades e se 
nalguma área for necessário o seu contributo, fica ao dispor.-------------------------------------------------------
O Senhor Presidente agradeceu a presença do Sr. Pereira nas reuniões, durante todo o mandato, assim 
como ao Senhor António Charrua,  agradecendo também toda a colaboração e disponibilidade prestada 
pela funcionária que secretariou as reuniões do Executivo.-------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Dinis Pinto, referiu que foram quatro anos de trabalho em equipa, fica a escola por 
fazer, mas está a arrancar, relativamente à creche da Casa do Povo, esteve junto dos Órgãos competentes e 
disponibilizou-se para ajudar no que fosse preciso e estivesse dentro dos seus conhecimentos.---------------
À Associação Juvenil Nova Geração deixou um reparo, que quando se pede alguma coisa emprestada, 
assim que os  eventos  acabam,  devem as  mesmas ser  entregues  e  isso não  aconteceu  com os tapetes 
emprestados à Associação, que teve de os ir buscar.---------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Fernando Viola agradeceu as palavras do Sr. Presidente e referiu que nestes quatro 
anos aprendeu  muitas  coisas  e  foi  muito gratificante  ter  feito  parte  deste  Executivo de quem leva as 
melhores recordações, gostou de trabalhar com todos e espera que assim seja com o próximo Executivo, 
na  resolução  dos problemas  do  Concelho,  disponibilizando-se para  qualquer  coisa  que  seja  preciso  e 
dependa dele.  Agradeceu ao Sr.  Pereira  a ao Sr.  Charrua o interesse e a participação dada durante o 
mandato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Raul Carvalho também enalteceu a forma como este mandato decorreu, referindo ter 
sido um prazer trabalhar com todos, uns que já conhecia bem, outros menos bem, mas que ao fim destes 
quatro anos ganharam a sua estima e consideração.------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, 
eram dezoito horas vinte minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:--------------------
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: -----------------------------------------------
- Presente para conhecimento os mapas de reposicionamento remuneratório com efeitos a 01-01-2008 e 01 
01-2009, de vários trabalhadores desta Câmara Municipal.(doc. anexos I e II)------------------------------------------------
-  Presente  para  conhecimento  os  mapas  de  reclassificações  e  concursos  de  promoções  de  vários 
trabalhadores desta Câmara Municipal.(doc. anexos III-3)-------------------------------------------------------------------------------
- Presente para conhecimento o requerimento de José António Caeiro Sancho, contendo o parecer jurídico 
sobre o assunto. (doc. anexos IV-3)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- FINANÇAS DA CÂMARA – foram verificados a informação da contabilidade com o mapa em anexo 
que informam da situação financeira da Autarquia e o Resumo do Diário da Tesouraria. (doc. anexos V e VI-
2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: ACTA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e sessenta e oito-------------------------------------------------------------------
Presente a acta da reunião ordinária de sete de Outubro de dois mil e nove, cuja leitura foi dispensada, por 
haver sido previamente distribuída. ------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ----------------------------------------------------------------------------------



DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL--------
ASSUNTO: APOIOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA, LOGÍSTICOS E MATERIAIS E VÁRIAS 
INSTITUIÇÕES.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e sessenta e nove-------------------------------------------------------------------
Presente a informação n.º 25, da Coordenadora Técnica da Secção de Gestão Financeira e Contabilidade, 
sobre o assunto em título, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar 
os referidos apoios. (doc. anexo VII-3)----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO  DE  OBRAS,  SERVIÇOS  URBANOS,  ORDENAMENTO  DO  TERRITÓRIO  E 
AMBIENTE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e 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:-----------------
“PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA FESTA “FESTA 
DA  MÚSICA  COM  DJ`S,  NA  QUINTA  DOS  PRAZERES,  EM  ALVITO,  NOS  DIAS  30  DE 
OUTUBRO,  1  DE  NOVEMBRO,  PELAS  23  HORAS  ATÉ  ÀS  6,00  HORAS,  (FEIRA  DOS 
SANTOS/2009),  EM  QUE  É  REQUERENTE  FRANCISCO  JOSÉ  TRIGACHEIRO  PIRES”, 
“RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE À INUMAÇÃO DE 
MARIA LUCELINDA GRADE LOPES CUNHA, PARA A SEPULTURA PERPÉTUA N.º 475/09, EM 
QUE  É  REQUERENTE  JERÓNIMO  FERNANDES  CUNHA”,  “RATIFICAÇÃO  DO  ACTO  DO 
SENHOR  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  REFERENTE  À  APROVAÇÃO  DA  MINUTA  DE 
CONTRATO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA+JARDIM 
DE  INFÂNCIA  DE  ALVITO”  E  “AUTO  DE  ARREMATAÇÃO  RESPEITANTE  AOS 
DIVERTIMENTOS DA FEIRA DOS SANTOS/2009”.------------------------------------------------------------
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL--------
ASSUNTO:  PEDIDO  DE  LICENÇA  ESPECIAL  DE  RUÍDO,  PARA  A  REALIZAÇÃO  DE  UMA 
FESTA “FESTA DA MÚSICA COM DJ`S, NA QUINTA DOS PRAZERES, EM ALVITO, NOS DIAS 
30 DE OUTUBRO,  1 DE NOVEMBRO,  PELAS 23 HORAS ATÉ ÀS 6,00 HORAS, (FEIRA DOS 
SANTOS/2009), EM QUE É REQUERENTE FRANCISCO JOSÉ TRIGACHEIRO PIRES.--------------- 
Deliberação número trezentos e setenta  e um---------------------------------------------------------------------
Presente o pedido do requerente sobre o assunto em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, aprovar a emissão da referida licença. (doc. anexo VIII)------------------------------------
ASSUNTO:  RATIFICAÇÃO  DO  ACTO  DO  SR.  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  REFERENTE  À 
INUMAÇÃO  DE  MARIA  LUCELINDA  GRADE  LOPES  CUNHA,  PARA  A  SEPULTURA 
PERPÉTUA N.º 475/09, EM QUE É REQUERENTE JERÓNIMO FERNANDES CUNHA.----------------
Deliberação número trezentos e setenta e dois--------------------------------------------------------------------- 
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 IX)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RATIFICAÇÃO  DO  ACTO  DO  SENHOR  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  REFERENTE  À 
APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 
BÁSICA INTEGRADA+JARDIM DE INFÂNCIA DE ALVITO.------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e setenta e três--------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento a minuta do contrato em título, contendo o despacho proferido pelo senhor 
Presidente da Câmara, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, ratificar o mesmo.-------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO  DE  OBRAS,  SERVIÇOS  URBANOS,  ORDENAMENTO  DO  TERRITÓRIO  E 
AMBIENTE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: AUTO DE ARREMATAÇÃO RESPEITANTE AOS DIVERTIMENTOS DA FEIRA DOS 
SANTOS/2009.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Deliberação número trezentos e setenta e quatro---------------------------------------------------------------- 
Presente o auto de arrematação pública dos divertimentos da Feira dos Santos/2009, com as seguintes 
licitações: José Luís Mendonça – canguru, Alzira Maria Mendonça Napier – pista de automóveis adultos, 
Francisco  Manuel  Rosa  Bicho  –  carrossel  crianças,  Miguel  Ângelo  Grilo  Boto  –  carrossel  adulto, 
Diversões Simões, Ldª. -  pista infantil, Maria João Ribeiro Silva Mendonça – Tokito infantil,  o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o mesmo.(doc. anexo X)-----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. --------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e setenta  e cinco------------------------------------------------------------------
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: 369 e 374.--------------------------------------------------------------------------
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.----------------------------- 
O Sr. António Pereira elogiou o trabalho e a postura do Executivo durante o mandato e desejou que o 
mesmo sirva de exemplo para o que vem a seguir, para bem do concelho.---------------------------------------
O Senhor António Charrua felicitou o Executivo pela dignidade que este mandato teve nestes quatro anos. 
Lamentou a pouca intervenção do público nas reuniões e, que os Senhores Vereadores não tivessem ido 
assistir a algumas reuniões da Assembleia de Freguesia, até para verem como os outros Órgãos funcionam. 
Desejou que o próximo Executivo, se não aumentar a dignidade, que a mantenha e que arranje formas de 
trazer mais pessoas para ouvir o que se faz, para depois saber discutir lá fora. O Senhor António Charrua 
pediu desculpa ao Executivo por alguma intervenção menos correcta que possa ter  tido.---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e setenta  e cinco ------------------------------------------------------------------
Em virtude de se tratar da última reunião do mandato foi elaborada e lida a acta da reunião, tendo a mesma 
sido aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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. --------------------------------------------------------------------------

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/


