
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA 
NO DIA VINTE SEIS 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 e Luís Vicente Banha Beguino, Vereadores da Câmara Municipal. ------------------------- 
Faltas: Deliberação número quarenta e seis ----------------------------------------------------------------------- 
Faltou a esta reunião o Senhor Vereador Fernando Joaquim Galhano Viola, por motivos de férias, que a 
Câmara deliberou aceitar, considerando a falta devidamente justificada.-----------------------------------------  
Quorum: Verificado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, 
eram catorze horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se do seguinte assunto:-------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO  JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL ------ 
ASSUNTO: PROJECTO DE REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E PREÇOS MUNICIPAIS – 
APRECIAÇÃO PÚBLICA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número quarenta e sete ------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o Projecto de Regulamento em título, assim como a tabela de taxas e preços a vigorarem em 
Janeiro de 2010, tendo o Senhor Presidente informado sobre a elaboração dos documentos. -----------------
O Senhor Vereador Vicente Maurício pediu esclarecimentos sobre alguns artigos do Regulamento e 
propôs algumas correcções, que foram tidas em conta.--------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Mário Simões sugeriu que o Senhor Presidente introduzisse no Regulamento um 
pequeno preâmbulo para justificação política do mesmo, para que houvesse um melhor entendimento 
sobre as taxas de incentivo ou desincentivo. --------------------------------------------------------------------------
Colocada a proposta a votação, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, submeter a apreciação 
pública o Projecto de Regulamento, a Tabela de Taxas e Preços e o estudo económico-financeiro para  
apuramento das taxas que dele faz parte integrante, em cumprimento do preceituado no art.º 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Dec-Lei n.º 442/91, de 15/11, na versão 
actualizada.  (doc. Anexo I, II e III) ----------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DA PROPOSTA EM MINUTA. ---------------------------------------------------- 
Deliberação número quarenta e oito ------------------------------------------------------------------------------- 
Por proposta do Sr. Presidente, atendendo à necessidade de dar imediata execução à deliberações tomada, 
foi esta lavrada em minuta e rubricada por todos os eleitos presentes.--------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação: Todas as deliberações foram tomadas nominalmente. --------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Encerramento: E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Sr. Presidente, declarada encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eu, Mariana Teresa S. Coelho, Chefe de Secção, na qualidade de Secretária, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 

/João Luís Batista Penetra/ 
A Secretária, 

 
 

/Mariana Coelho/ 


