
                  
 
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA      
TRINTA DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E NOVE, NA SALA DE SESSÕES DO MUNICÍPIO.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Presenças: João Luís Batista Penetra, Presidente, Vicente Maria Mouzinho Maurício, Luís Vicente Banha 
Beguino e Fernando Joaquim Galhano Viola, Vereadores da Câmara Municipal.------------------------------- 
Faltas: Deliberação número setenta e quatro --------------------------------------------------------------------- 
Na reunião anterior o Senhor Vereador Mário Simões informou que por motivos profissionais faltaria a 
esta reunião, o Órgão Executivo deliberou aceitar, considerando a falta 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 Vereador Vicente Maurício perguntou se já havia mais algum desenvolvimento sobre a situação 
da casa do Sr. Francisco da Conceição. -------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador referiu que gostou da intervenção do Dr. Jorge Feio sobre a questão do nosso 
património arquitectónico, o Senhor Vereador é da opinião que se deveria fazer um levantamento desse 
mesmo património, Alvito tem muita coisa escondida, era interessante  fazer-se algumas escavações com 
acompanhamento arqueológico que poderiam ser aproveitadas para o Turismo.--------------------------------   
O Senhor Presidente informou que não tinha informação actualizada sobre o andamento do processo, mas 
que na próxima reunião teria informação sobre o assunto.---------------------------------------------------------- 
Em relação ao património o Senhor Presidente concordou com o Senhor Vereador e a importância que o  
mesmo tem para o Turismo, concordando fazer-se um acompanhamento arqueológico das obras que se 
realizarem, mas  fazerem-se escavações propositadamente para descobrir possíveis sítios arqueológicos, de 
momento não é prioridade.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: ----------------------------------------------- 
- No dia 17 de Dezembro esteve presente na Festa de Natal das Escolas.----------------------------------------- 
- Na manhã do dia 18 de Dezembro esteve presente na 5.ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do 
INALENTEJO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Na tarde do dia 18 de Dezembro realizou-se o Almoço de Natal dos Trabalhadores da Câmara 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- No dia  19 de Dezembro esteve presente na Festa de Natal dos Bombeiros Voluntários de Alvito, no 
mesmo dia realizaram-se as Festas de Natal dos  Grupos Desportivos de Alvito e Vila Nova da Baronia, 
onde estiveram presentes o Adjunto e o Chefe de Gabinete.-------------------------------------------------------- 
- No dia 20 de Dezembro esteve presente na Festa de Natal do Centro Social e Paroquial de Vila Nova da 
Baronia, no mesmo dia esteve também presente no Jantar de Natal da AMCAL.--------------------------------  
- No dia 21 de Dezembro esteve presente no Almoço de Natal dos Reformados , Pensionista e Idosos, na 
tarde do mesmo dia esteve presente na reunião do Conselho Directivo da AMCAL.---------------------------- 
- No dia 26 e 27 de Dezembro realizou-se o  Concerto de Natal, respectivamente, em Alvito e Vila Nova 
da Baronia, com a participação da Banda Filarmónica dos BVA, Campos do Alentejo e os todos os Grupos 
de Canto Alentejano existentes.---------------------------------------------------------------------------------------- 
- O Senhor Presidente da Câmara informou o restante Executivo que se está a proceder a contactos com 
investidores para uma possível instalação de uma indústria doceira, no concelho de Alvito.-------------------  
- 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 I e II-2)---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 - ASSUNTO: ACTA ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número setenta  e cinco -------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de dezasseis 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 ---------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL-------- 
Ponto 3 - ASSUNTO: PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO 
DE ALVITO E A NOVALVITO.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número setenta e seis ---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o Protocolo em título, que aqui se dá por integralmente reproduzido, cujo o objecto é definir os 
termos e condições da colaboração institucional com vista ao fornecimento de refeições aos alunos do 
ensino básico das escolas de Alvito, definindo os contributos e compromissos de cada um dos outorgantes, 
considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, a sua aprovação. (doc. Anexo III-3)--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4 - ASSUNTO: MARCAÇÃO DO DIA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO ÓRGÃO 
EXECUTIVO NO ANO DE 2010.------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número setenta e sete ---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o calendário com a marcação dos dias das reuniões ordinárias da Câmara, considerando o mesmo, 
o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, a sua aprovação.  (doc. Anexo IV)---------------------------------------    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 e oito----------------------------------------------------------------------------------- 
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:----------------- 
“DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE NA COMISSÃO DE APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS 
PARA ATRIBUIÇÃO DE FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL”, “DESIGNAÇÃO DE 
REPRESENTANTE NA COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS NO CONCELHO 
DE ALVITO”, “ADESÃO AO SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS” E “PEDIDO DE 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO ALUGUER DO STAND DA FEIRA DOS SANTOS/2009, 
EFECTUADO POR EXPOSITORES DA XIV MOSTRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LOCAIS E 
REGIONAIS”------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL-------- 
Ponto 5 - ASSUNTO: DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE NA COMISSÃO DE APRECIAÇÃO 
DAS CANDIDATURAS PARA ATRIBUIÇÃO DE FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL.----------------- 
Deliberação número setenta e nove--------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que a Dr.ª Cristina Bernardo se encontra em mobilidade por um período de três anos para o 
exercício do cargo de Dirigente no Município de Évora e sendo a actual representante na referida 
Comissão, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, designar em substituição da mesma, o Dr. 
Pedro Carvalho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 6 - ASSUNTO: DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE NA COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE 
CRIANÇAS E JOVENS NO CONCELHO DE ALVITO.--------------------------------------------------------- 
Deliberação número oitenta------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que a Dr.ª Cristina Bernardo se encontra em mobilidade por um período de três anos para o 
exercício do cargo de Dirigente no Município de Évora e sendo a actual representante na referida 
Comissão, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, designar em substituição da mesma, o Adjunto 
do Gabinete de  Apoio Pessoal do Presidente, Dr. Dinis Pinto.-----------------------------------------------------  
Ponto 7 - ASSUNTO: ADESÃO AO SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS.---------------- 
Deliberação número oitenta e um ----------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando o Dec-Lei n.º 37/2007 de 19 de Fevereiro que cria o Sistema Nacional de Compras Públicas 
e a Agência Nacional de Compras Públicas; Considerando que nos termos do art.º 3.º do referido diploma, 
podem integrar o SNCP, na qualidade de entidades compradoras voluntárias, entidades da administração  



 
 
 
 
 
 
 
autónoma e do sector empresarial público, mediante a celebração de contrato de adesão com a ANCP; 
Considerando que todas as compras gozam de uma negociação com as entidades adjudicantes a nível  
nacional, o que permite obter bens e serviços a preços mais vantajosos; Considerando que, nos termos da 
al. q) e d) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18-09, cabe à Câmara Municipal, aprovar os 
projectos, programas de concurso, caderno de encargos e a adjudicação e ainda a locação e aquisição de 
bens e serviços, no âmbito da sua competência própria conforme o regime Jurídico de Realização de 
Despesas na parte em vigor. Face aos considerandos atrás referidos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aderir à  Agência Nacional de Compras Públicas nos termos do n.º 3, do art.º 3.º, do Dec-
Lei n.º 37/2007, de 19 de Fevereiro; Aprovar o modelo de contrato de adesão anexo à presente minuta e 
que dela faz parte integrante; Designar o Presidente da Câmara o representante na ANCP. (doc. Anexo V-4)---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO--------------- 
Ponto 8 – ASSUNTO: PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO ALUGUER DO STAND DA 
FEIRA DOS SANTOS/2009, EFECTUADO POR EXPOSITORES DA XIV MOSTRA DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS LOCAIS E REGIONAIS.----------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número oitenta e dois ----------------------------------------------------------------------------------  
Presente a informação n.º 025/09 do Técnico da ASC, assim como as fichas de inscrição e os pedidos de 
isenção dos seguintes expositores: - Cooperativa de Ensino do Concelho de Alvito, NOVALVITO, ADEMO, 
Grupo Desportivo e Cultural de Alvito, Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito, Associação 
Comercial do Distrito de Beja, AMCAL, Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia, Centro Social e 
Paroquial de Vila Nova da Baronia e Maria de Fátima V. Morgado, representante da Empresa Holijasmin 
Centro Terapêutico,  considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar os 
referidos  pedidos de isenção, à excepção do pedido efectuado pela representante da Empresa Holijasmin 
Centro Terapêutico, tendo em conta a alínea a), do ponto 9.3 d o Regulamento em vigor.  (doc. anexos VI, VII-
2, VIII-2, IX-2, X-2, XI-2, XII-2, XIII-2, XIV, XV-2 e XVI-2)------------------------------------------------------------------------------------ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. ------------------------------------------------- 
Deliberação número oitenta 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: 76 e 82.---------------------------------------------------------------------------- 
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/ 


