
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA 
DOIS DE JUNHO ANO DOIS MIL E DEZ, NA SALA DE SESSÕES DO MUNICÍPIO. --------------------           
 
Presenças: João Luís Batista Penetra, Presidente, Luís Vicente Banha Beguino e Fernando Joaquim 
Galhano Viola, Vereadores da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------- 
Faltas: Deliberação número duzentos e vinte----------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Vicente Maurício, justificou a sua ausência na presente reunião, que se fez substituir 
pela D. Mariana Teresa da Silva Coelho. Também o Senhor Vereador Mário Simões justificou a sua 
ausência na reunião, tendo-se feito substituir pela D. Isabel Aguiã Camacho. O Órgão Executivo 
deliberou, por unanimidade aceitar a justificação das faltas. (doc. anexo I e II).------------------------------------------------ 
Quórum: Verificado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 - Início dos trabalhos com a ordem do dia:--------------------------------------------------------------- 
De seguida foi pelo Senhor Presidente declarada aberta a reunião, eram catorze horas quarenta e cinco 
minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:--------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: 

• 20 de Maio20 de Maio20 de Maio20 de Maio – As Câmaras de Alvito, Cuba, Beja, Vidigueira e Ferreira do Alentejo, 
reuniram em Odivelas, Ferreira do Alentejo, para mais uma vez debaterem o 
aproveitamento estratégico da proximidade ao futuro aeroporto de Beja. Estiveram 
presentes outras entidades convidadas, nomeadamente a Turismo do Alentejo ERT, a 
EDIA, a EDAB, a ANA, o Instituto Politécnico de Beja e o Senhor Governador Civil do 

distrito de Beja. Ficou decidido realizar nova reunião durante o mês de Junho. 
• 20 e 22 de Maio20 e 22 de Maio20 e 22 de Maio20 e 22 de Maio – O Senhor Adjunto e o Senhor Chefe de Gabinete participaram num 

Seminário Internacional realizado em Coimbra SOB O TEMA “Os Gabinetes de Apoio à 
Presidência na Gestão e na Dinâmica Estratégica dos Municípios”. Entre outros 
assuntos discutiu-se a legalidade dos Gabinetes de Apoio, quais as suas verdadeiras 
competências e enquadramento Jurídico. Constata-se que no caso concreto do 
Município de Alvito e à luz da exposição apresentada pelo Dr. Carlos Abreu Amorim o 
GAP encontra-se perfeitamente legal, definido na estrutura orgânica, com atribuições e 
competências perfeitamente definidas tal como é exigido. 

• 22 de Maio 22 de Maio 22 de Maio 22 de Maio ----    O Senhor Vereador Luis Beguino esteve presente no almoço 
comemorativo dos 34 anos da Associação do grupo de Cante Coral Alentejano de 
Alvito que teve lugar nas instalações da Barragem de Alvito.    

• 22 de Maio 22 de Maio 22 de Maio 22 de Maio ––––    teve lugar a    Apresentação do Livro    – “Álvaro Cunhal Intimo e Pessoal”  de 
Miguel Carvalho, Jornalista da revista Visão, autor do trabalho “Dentadas em Orelha de 
Cão” também anteriormente apresentado na Biblioteca Municipal Luís de Camões em 
Alvito.    

• 24 de Maio24 de Maio24 de Maio24 de Maio – Reuniu em Viana do Alentejo o conselho directivo da AMCAL que se 

debruçou sobre assuntos de gestão corrente da mesma. 



• 24242424 de Maiode Maiode Maiode Maio – Reunião em Vila Viçosa a Direcção da Associação de Vilas Históricas 
Medievais Planeadas, da qual o município de Alvito faz parte. A ultima reunião da 
Direcção ocorreu em 2008 por ocasião da tomada de posse dos órgãos sociais eleitos 
para o biénio 2008 – 2010, sendo actualmente presidente da Direcção o Município de 
Vila Viçosa. Nesta reunião aprovou-se o plano de actividades a realizar até final do 
presente ano. A saber: 1. Alargamento da base de membros da Associação; 2 - 
Organização de um Seminário Internacional a realizar em Novembro em Vila Viçosa; 3 
- Construção de Página Web.  

• 27 de Maio27 de Maio27 de Maio27 de Maio – As Câmaras Municipais de Alvito, Cuba, Vidigueira e Beja, reuniram em 
Vidigueira com a finalidade de negociar a constituição dum Gabinete Técnico Florestal 
Intermunicipal, apontando-se a sua sediação em Vidigueira por ser este o concelho 
com maior mancha florestal. 

• 27 de Maio27 de Maio27 de Maio27 de Maio – A Senhor Secretária de Estado do Ordenamento do território reuniu com 
os municípios no auditório da CCDRA para apresentação final do PROT (Plano 
Regional de Ordenamento do Território. É de registar o descontentamento 

generalizado dos municípios com este documento. É um documento muito mais 
restritivo que o actual PDM de concelho de Alvito e ao qual este se terá de submeter. 

• 27 de Maio27 de Maio27 de Maio27 de Maio – A Câmara Municipal de Alvito, através do adjunto do Senhor Presidente, 
esteve presente em Évora no Hotel Convento do Espinheiro numa Sessão informativa 
sobre “Pólo de Competitividade e Tecnologia TURISMO 2015” e sistema de incentivos 
à qualificação e internacionalização das PME. Nesta sessão foram apresentados todos 
os trâmites inerentes ao processo de candidatura a seguir pelas empresas 
interessadas. De referir que as CM não se podem candidatar a estes apoio, apenas 
empresas ligadas à hotelaria e turismo e agências regionais de promoção turística, 
podem no entanto divulgar estes incentivos juntos dos empresários da hotelaria e 
turismo. As candidaturas devem ser apresentadas até ao dia 18 de Junho.     

• 28 de Maio28 de Maio28 de Maio28 de Maio – O senhor Presidente reuniu com a Senhora Paula Pinto da “Sentidos 
Ilimitados” que veio apresentar o projecto de residências artísticas que consiste em 
sediar em Alvito uma companhia de dança. Foi-lhe solicitado que fosse elaborado um 
orçamento de custos o mais contido possível para posterior apresentação à câmara 
juntamente com o texto do projecto para que esta o possa apreciar. 

• 28 de Maio 28 de Maio 28 de Maio 28 de Maio – Reunimos com os beneficiário da electrificação da zona rural no limite do 

concelho junto a Albergaria dos Fusos. Ficou acordado que os beneficiários iriam fazer 
chegar à Câmara as importâncias da sua quota-parte no valor dos 50% de despesas 
que não são asseguradas pela Câmara. Essa importância será repartida em partes 
iguais por todos conforme referiram. Logo que todos tenham pago a Câmara fará 
entregar o pedido junto da EDP para que se avance com a parte comum da obra. 

• 28 de Maio28 de Maio28 de Maio28 de Maio – teve lugar a Inauguração de Exposição no posto de turismo de Alvito – 
“As mão que Criam” de Costa Moura, professor de educação tecnológica que já 
participou em várias exposições e tem como objectivo dar a conhecer e chamar a 



atenção para a importância do trabalho manual. A exposição está patente ao público 
até ao dia 11 de Julho. 

• 31 de Maio31 de Maio31 de Maio31 de Maio – Reuniu na CCDRA o Conselho da Região para eleger a constituição da 
sua comissão permanente. Foi apresentada uma lista de consenso, tendo sido eleito 
presidente o Senhor Presidente da Câmara de Grândola, Vice-Presidente o Senhor 
Presidente da Câmara de Vendas Novas e Secretário o Senhor Presidente de Marvão. 
Foram ainda eleitos um representante da Universidade e Évora, um representante da 
CGTP, um da CIP e outro da Turismo do Alentejo ERT. 

• 31 de Maio31 de Maio31 de Maio31 de Maio – Teve lugar em Estremoz uma reunião na Pousada Rainha Santa Isabel 
com o Grupo Pestana – Pousadas de Portugal, promovida pelo Conselho de 
Administração em colaboração com a Turismo do Alentejo, E.R.T. Estiveram presentes 
os 10 municípios do Alentejo que Têm Pousadas (Alvito, Alcácer do Sal, Estremoz, Vila 
Viçosa, Marvão, Elvas, Beja, Arraiolos, Crato e Évora) o Sr. Presidente do Concelho de 
Administração do Grupo Pestana – Pousadas de Portugal, Dr. Castelão Costa, o Dr. 
Castanheira Lopes do Conselho de Administração e os vários directores das 

Pousadas. O objectivo principal desta reunião consistiu na criação de um melhor 
relacionamento e aproximação entre os Municípios presentes e as pousadas. 
Pretende-se criar uma colaboração mais estreita para desta forma contribuir para uma 
melhor viabilização de algumas pousadas evitando o seu encerramento. Afirmou o Sr. 
presidente do Conselho de Administração das Pousadas que não é intenção da actual 
administração encerrar mais pousadas.  
À margem desta reunião foi questionado o Senhor Director das Pousadas do Alentejo, 
Dr. Paulo Silva sobre o ponto da situação referente ao desabamento de parte do muro 
da Pousada de Alvito, tendo este informado que a recuperação está para breve 
aguardando-se apenas o parecer do IGESPAR. Será agendada uma reunião entre o 
Município de Alvito e a Administração das Pousadas para analisar em concreto a 
colaboração do Município de Alvito com a Pousada do Castelo de Alvito. 

• 31 de Mai31 de Mai31 de Mai31 de Maioooo – Reuniu o Conselho Local de Acção Social de Alvito, na Biblioteca Luís de 
Camões. Nesta reunião foi apresentada a monitorização do Plano de Acção de 2009, 
tendo sido também apresentado o regulamento do Núcleo de Voluntariado Social de 
Alvito e o interlocutor para os próximos dois anos do projecto de voluntariado 
ENCONTROS. 

• 1 de Junho1 de Junho1 de Junho1 de Junho – Abriu ao público a Piscina Municipal de Alvito que estará aberta até ao dia 
31 de Agosto de 2010. 

• 1 de Junho1 de Junho1 de Junho1 de Junho – Dia Mundial da Criança – Comemorou-se o dia mundial da criança 
integrado na Semana da Criança. O Dia mundial da criança comemorou-se em Vila 
Nova da Baronia – Centro Cultural. A comemoração deste dia decorreram em 
colaboração com a Junta de Freguesia de Alvito e Vila Nova da Baronia ( As Juntas de 
Freguesia oferecem t-shirts). As actividades promovidas pela Câmara Municipal foram 



Jogos, Experiências, Exposição de Desenhos, Insufláveis e Espectáculos com 
Palhaços.    

• 1 de Junho 1 de Junho 1 de Junho 1 de Junho ––––    Abertura de exposição no Centro Cultural de Alvito  “Para Alem do 
Patinho” – Exposição de desenhos infantis, de Rui Cardoso que deram origem a 
desenhos animados.     

• 1 de Junho 1 de Junho 1 de Junho 1 de Junho ----    inicio da Semana da Criança    que    decorre entre 1 e 7 de Junho – entre as 
actividades anteriormente indicadas no dia 4 e 7 de Junho comemora-se o dia Mundial 
do Ambiente com as crianças de Alvito e Vila Nova. Serão realizados jogos de carácter 
ambiental com as crianças do Jardim de Infância e 1º Ciclo.    

• 2 de Junho 2 de Junho 2 de Junho 2 de Junho ––––    As Câmaras de Alvito, Cuba, Viana do Alentejo e Beja, reuniram com a 
administração da CP, na sua sede em Lisboa para abordar o tema do encerramento da 
linha ferroviária do Alentejo. Foi reivindicado o não encerramento da linha e o 
consequente serviço ferroviário. Pela CP foi referido que os comboios não conseguem 
passar na estação da Casa branca devido às obras na mesma e ao levantamento das 
plataformas, tendo sido referido que se os comboios pararem serão substituídos por 

alternativos rodoviários enquanto durarem as obras. Os municípios voltaram a referir a 
necessidade de se manter a serviço ferroviário nem que fosse tipo vaivém entre Beja, 
estação de Alcáçovas e novamente Beja, servindo assim as estações situadas entra 
Casa Branca e Beja. A CP ficou de estudar melhor o assunto e depois contactar as 
Câmaras para informar sobre a sua decisão. 

Presente para conhecimento o ofício ref. 370615, datado de 10.05.2010, dirigido à Senhora Presidente da 
Assembleia Municipal de Cuba, com informação sobre o processo de modernização da Linha do Alentejo, 
Estação de caminhos-de-ferro de Cuba. (doc. anexo III -2)------------------------------------------------------------------------------ 
Presente para conhecimento o ofício nº 34157, datado do 19/05/2010, da EP – Estradas de Portugal, SA, a 
dar resposta ao assunto dirigido através do nosso ofício nº 785, datado de 11/03/2010, sobre a EN. 383 – 
Vila Nova da Baronia - Torrão ( Ponte sobre a ribeira de Vila Nova da Baronia ao KM 5+800) e (Pontão 
sobre a ribeira de Marmelos) (doc. anexo IV -2)---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o e-mail, com a referência nº 34662-0887/GPJS, do Grupo Parlamentar do 
Partido Comunista Português, a dar conhecimento do envio do requerimento ao Governo sobre o estado de 
conservação das obras de conservação das obras de arte no distrito de Beja. (doc. anexo V -4)------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FINANÇAS DA CÂMARA – Foi verificada a informação da contabilidade que informa da situação 
financeira da Autarquia (doc. anexo VI)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara colocou à consideração dos restantes membros do Órgão a 
possibilidade de apresentarem assuntos de interesse geral da autarquia. ------------------------------------------ 
A Senhora Vereadora Mariana Coelho informou ter conhecimento da existência de um regulamento 
municipal sobre veículos abandonados, que permite a remoção dos mesmos, em situações de abandono, 
pois na Praça e na Rua de Abrantes, em Alvito existem dois veículos completamente desprezados, dando 
mau aspecto à vila. O Senhor Presidente da Câmara tomou nota e informou que se irão tomar das devidas 
providências, com notificação aos proprietários. ---------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 - ASSUNTO: ACTA ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e vinte e um-------------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de dezanove de Maio, cuja leitura foi dispensada, por ter sido 
previamente distribuída. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação foi a mesma aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO FINANCEIRA----------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – COMPARTICIPAÇÃO AO CONSERVATÓRIO REGIONAL DO BAIXO ALENTEJO.-------- 
Deliberação número duzentos e oito---------------------------------------------------------------------------------- 



Presente a informação nº8/2010, da Coordenadora Técnica da Secção de Gestão Financeira e 
Contabilidade, com a factura do Conservatório Regional do Baixo Alentejo em anexo. ------------------------ 
Sobre o assunto em título o Senhor Presidente da Câmara explicou que é possível vir a verificar-se alguma 
alteração das comparticipações dos Municípios para o Conservatório. Esse assunto ainda se encontra a ser 
discutido para posteriormente ser alvo de deliberação em Assembleia-geral do mesmo. -----------------------
O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade aprovar a primeira, segunda e terceira tranches da 
comparticipação ao Conservatório. (doc. anexo IX-2). ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E IMAGEM, TURISMO E 
DESPORTO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4 – PEDIDO DE CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO CULTURAL DE VILA 
NOVA DA BARONIA, EFECTUADO POR MANUEL JOAQUIM CARVALHEIRA. ----------------------
Deliberação número duzentos e nove--------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do requerente sobre o assunto em título, assim como a informação do Gabinete de 
relações Públicas e Comunicação. Considerando os mesmos, o Órgão Executivo, deliberou, por  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unanimidade, aprovar a cedência do salão mediante o pagamento de 50,00€ (Cinquenta Euros) e com o 
compromisso da limpeza ser da responsabilidade do munícipe. (doc. anexo X-3). ------------------------------------------- 
Ponto 5 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE E DE INSTALAÇÕES DA BBLIOTECA 
MUNICIPAL DE ALVITO, EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO E AMIGOS DAS ESCOLAS P.P. 1-2-3 DE ALVITO.- RATIFICAÇÃO DO ACTO DO 
SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número duzentos e dez----------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício nº28, datado de 05/05/2010, sobre o assunto em título, assim como o despacho favorável, 
do Senhor Vice- Presidente da Câmara, no uso das competências que lhe foram delegadas, exarado no 
respectivo documento. Considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, 
ratificar o acto. (doc. anexo XI -2). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 6 – PEDIDO DE APOIOS FINANCEIROS AOS CLUBES- ÉPOCA DESPORTIVA 2009-2010, 
EFECTUADO PELO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO.----------------------------------- 
Deliberação número duzentos e onze--------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício nº32/10, do Clube em título, assim como a informação nº 64/2010, do Técnico do Sector 
de Juventude e Desporto – SJD, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por 
unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 396,40 € (Trezentos e noventa e seis euros e quarenta 
cêntimos) para a aquisição de equipamentos desportivos. (doc. anexo XII -4).-------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 7 – PEDIDO DE APOIOS FINANCEIROS AOS CLUBES – DESLOCAÇÕES EM 
TRANSPORTES PRÓPRIOS, EFECTUADO PELO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO. -------------- 
Deliberação número duzentos e doze--------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício nº10037/10, do Clube em título, assim como a informação nº 72/2010, do Técnico do 
Sector de Juventude e Desporto – SJD, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por 
unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.445,84 € (Mil quatrocentos e quarenta e cinco euros e 
oitenta e quatro e cêntimos) para fazer face às despesas com deslocações em transportes próprios, durante 
o mês de Abril. (doc. anexo XIII -4). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO URBANISTICA E AMBIENTE ------------------------------------ 
Ponto 8 – DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO COERSIVA DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO – 
CORRECÇÕES DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE – Nº2 DO ARTIGO 89º DO 
RJEU, NA RUA DAS HORTAS Nº7, FREGUESIA E CONCELHO DE ALVITO, PROPRIEDADE DE 
HERDEIROS DE VITORINO DA CONCEIÇÃO BARRELA E MULHER. ------------------------------------ 
Deliberação número duzentos e treze--------------------------------------------------------------------------------- 



Presente o auto de vistoria nº 07/2010 respeitante à edificação acima referida, considerando o mesmo, o 
Órgão Executivo, deliberou, por unanimidade determinar que os proprietários do referido prédio 
executem as obras constantes no respectivo auto, fixando-se para o efeito os seguintes prazos: Prazo para o 
início das obras: 15 dias contados a partir da notificação aos proprietários. Prazo para conclusão das obras: 
30 dias após o início das mesmas. (doc. anexo XIV -3).------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 9 – DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO COERSIVA DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO – 
CORRECÇÕES DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE – Nº2 DO ARTIGO 89º DO 
RJEU, PRÉDIOS CONTÍGUOS SITOS NA RUA PINTO DE MELO Nº6 E NA RUA MIGUEL 
BOMBARDA 2-4, AMBOS DA FREGUESIA DE VILA NOVA DA BARONIA, CONCELHO DE 
ALVITO NA, PROPRIEDADE, RESPECTIVAMENTE, DE JOAQUIM ANTÓNIO CARVALHEIRA E 
DE JOSÉ JOAQUIM CANANÃO ESPINHO.------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número duzentos e catorze ----------------------------------------------------------------------------- 
Presente o auto de vistoria nº 01/2010 respeitante à edificação acima referida, considerando o mesmo, o 
Órgão Executivo, deliberou, por unanimidade determinar que o proprietário Sr. José Joaquim Cananão 
Espinho execute as obras constantes no respectivo auto, fixando-se para o efeito o seguinte prazo: Prazo 
de apresentação da memória descritiva: 5 dias contados a partir da notificação ao proprietário. Prazo para 
conclusão das obras de correcção: 15 dias. (doc. anexo XV -5).------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERAÇÃO À ORDEM DO DIA. -------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e quinze ----------------------------------------------------------------------------- 
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: ---------------- 
“DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO COERCIVA DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO – 
CORRECÇÕES DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE- Nº2 DO ARTIGO 89º DO 
RJUE, EDIFICAÇÃO SITA NA RUA PINTO DE MELO Nº87, FREGUESIA DE VILA NOVA DA 
BARONIA, CONCELHO DE ALVITO, PROPRIEDADE DE ANTÓNIO SARAGOÇA”; 
“DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO COERCIVA DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO – 
CORRECÇÕES DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE- Nº2 DO ARTIGO 89 DO 
REJUE, EDIFICAÇÃO SITA NA RUA DA PARREIRA, Nº5 FREGUESIA E CONCELHO DE 
ALVITO, PROPRIEDADE DE DINIZ DIAS ASSUNÇÃO” ; LICENÇA ESPECIAL PARA OBRAS 
INACABADAS DO LOTEAMENTO URBANO SITIO DO CURRAL – ARTIGO 175º SECÇÃO H DA 
FREGUESIA DE ALVITO- ARTIGO 88º DO RJUE EM QUE É REQUERENTE F. REBOCHO & 
ROSA, LDª”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO URBANISTICA E AMBIENTE------------------------------------ 
Ponto 10- DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO COERCIVA DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO – 
CORRECÇÕES DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE- Nº2 DO ARTIGO 89º DO 
RJUE, EDIFICAÇÃO  SITA NA RUA PINTO DE MELO Nº87, FREGUESIA DE VILA NOVA DA 
BARONIA, CONCELHO DE ALVITO, PROPRIEDADE DE ANTÓNIO SARAGOÇA.-------------------- 
Deliberação número duzentos e dezasseis -------------------------------------------------------------------------- 
Presente o auto de vistoria nº 03/2010 respeitante à edificação acima referida, considerando o mesmo, o 
Órgão Executivo, deliberou, por unanimidade determinar que o proprietário do referido prédio execute as 
obras constantes no respectivo auto, fixando-se para o efeito o seguinte prazo: Prazo para o início das 
obras: 30 dias contados a partir da notificação ao proprietário. Prazo para conclusão das obras: 30 dias 
contados a partir do início das mesmas. (doc. anexo XIV -3). --------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 11-DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO COERCIVA DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO – 
CORRECÇÕES DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE- Nº2 DO ARTIGO 89 DO 
REJUE, EDIFICAÇÃO SITA NA RUA DA PARREIRA, Nº5 FREGUESIA E CONCELHO DE 
ALVITO, PROPRIEDADE DE DINIZ DIAS ASSUNÇÃO.------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e dezassete-------------------------------------------------------------------------- 
Presente o auto de vistoria nº 02/2010 respeitante à edificação acima referida, considerando o mesmo, o 
Órgão Executivo, deliberou, por unanimidade determinar que o proprietário do referido prédio execute 



as obras constantes no respectivo auto, fixando-se para o efeito os seguintes prazos: Prazo para o início 
das obras: 30 dias contados a partir da notificação ao proprietário. Prazo para conclusão das obras: 60 dias 
contados a partir do início das mesmas. (doc. anexo XV -5). -------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 12- LICENÇA ESPECIAL PARA OBRAS INACABADAS DO LOTEAMENTO URBANO 
SITIO DO CURRAL – ARTIGO 175º SECÇÃO H DA FREGUESIA DE ALVITO- ARTIGO 88º DO 
RJUE EM QUE É REQUERENTE F. REBOCHO & ROSA, LDª ------------------------------------------------ 
Deliberação número duzentos e dezoito----------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que as obras de urbanização se encontram em estado avançado de execução, mas que 
caducou a respectiva licença e alvará; considerando que, não se mostra aconselhável a demolição das 
obras já realizadas, mas antes a sua conclusão. O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, 
reconhecer o interesse na conclusão das referidas obras de urbanização, dado que não se mostra 
aconselhável a demolição, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas, ao abrigo do 
disposto no artº 88º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei nº60/2007, de 4 de Setembro. (doc. 
anexo XVI- 12). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. ------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e dezanove -------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 das deliberações números: 209 e 218 ----------------------------------------------------------------------- 
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 sido dada a palavra 
ao Senhor Raul Albuquerque que veio agradecer ao executivo a boa vontade da resolução do assunto da 
obra referente ao seu prédio urbano sito na Rua 25 de Abril em Vila Nova da Baronia, tendo os problemas 
sido finalmente sanados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 Senhor Presidente da Câmara declarada 
encerrada a reunião, eram dezasseis horas ----------------------------------------------------------------------------- 
Eu, Maria Leonor Lopes Maurício, Assistente Técnica, na qualidade de Secretária, para os devidos efeitos 
a redigi e subscrevo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 

/João Luís Batista Penetra/ 
 
 

A Secretária, 
 

 
/Leonor Maurício/ 


