
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA 
DEZASSEIS DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E DEZ, 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: Faltou o Senhor Vereador Mário Simões---------------------------------------------------------------------- 
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:------------------------------------------------ 

• 27 de Maio - Reuniram os parceiros da candidatura apresentada pela ADTR Associação de 
Desenvolvimento Terras do Regadio) ao programa comunitário INTERREG. Estiveram 
presentes pela Estremadura Espanhola, Cáceres, Badajoz e Mérida, e por Portugal estiveram 
presentes as Câmaras de Cuba e de Alvito, e ainda a ADTR, e a Turismo do Alentejo ERT. Não 
compareceu a Câmara de Vidigueira que também é parceira. O objectivo é criar uma rota de 
vinhos que promova, a restauração e as adegas desta região. O projecto orça em 2.500.000,00€ e 
visa melhorar as acessibilidades às adegas, identificando-se na região a Adega das Barras e a do 
Sr Francisco Vargas. Directamente para o Concelho de Alvito, prevê-se uma verba de cerca de 
300.000,00€, especialmente destinada ao melhoramento da Estrada de Monte do Ruivo.a Cuba. 
A comparticipação do Município pode chegar aos 60.000,00€ podendo materializar-se com a 
afectação de pessoal e outros recursos, ao projecto.------------------------------------------------------- 

• 03 de Junho, O senhor adjunto reuniu com o Sr Ricardo Costa representante da herdade Flor da 
Rosa sedeada em Ferreira do Alentejo, tendo como objectivo o recrutamento de trabalhadores do 
concelho de Alvito na situação de desempregados para trabalharem naquela empresa. 
Compareceram vários desempregados do concelho, podendo adiantar que estão próximos dos 40 
assegurando-se desta forma o autocarro pago pela empresa garantindo o trajecto Vila Nova da 
Baronia/Alvito – Herdade da Flor da Rosa.----------------------------------------------------------------- 

• 4 de Junho – O Senhor Chefe de Gabinete participou numa Reunião na Biblioteca escolar de 
Vila Nova da Baronia, cujo tema  foi a Rede de Bibliotecas Escolares. O âmbito da reunião 
centrou-se na criação de um portal das bibliotecas escolares, permitindo a disponibilização de 
conteúdos e bases de dados dos livros existentes nas várias bibliotecas. Na prática todas as 
bibliotecas do Concelho funcionariam em rede. Nesta reunião iniciou-se também o processo de 
planificação da biblioteca a instalar na nova Escola Básica de Alvito. Registaram-se as presenças 
de Elsa Janeiro, Chefe da UNASEB, Luisa Fadista (Coordenadora da Biblioteca Escolar), Mário 
Encarnado (Chefe de Gabinete), Paula Ferro (Directora Agrupamento de Escolas de Alvito) e 
Maria José Alves (Coordenadora Inter-concelhia do Gabinete de Rede de Bibliotecas Escolares). 

• 5 a 12 de Junho – Participação do Município de Alvito na Semana Cultural Alentejana que teve 
lugar na Baixa da Banheira, a convite da Sociedade Recreativa e Cultural União Alentejana – 
Semana que este ano foi dedicada  ao Município de Alvito. Esteve patente uma Exposição 
fotográfica sobre o concelho de Alvito. A Herdade das Barras e a empresa Enchidos Baronia 
estiveram presentes promovendo e vendendo os seus produtos. No dia 5 de Junho, dia da 
abertura, estiveram presentes os Senhor Presidente da Câmara e Sr. Vice-Presidente, o Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal e os Senhores presidentes das Juntas de Alvito e Vila Nova 
da Baronia. No dia 12 de Junho, dia do encerramento esteve presente a Associação do Grupo de 
Cante Coral Alentejano de Alvito e ainda o Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente da Câmara. Na 
iniciativa estiveram presentes também a Junta de Freguesia da Baixa da Banheira, a Câmara 
Municipal da Moita e o Senhor Governador Civil do Distrito de Setúbal.----------------------------- 

• 7 a 13 de Junho – decorreu mais um Ciclo Gastronómico  “Ervas da Baronia”. Desta vez 
dedicado às Beldroegas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

• 7 de Junho – O Senhor chefe de gabinete e o senhor adjunto estiveram a representar a Câmara 
Municipal de Alvito, em Évora na apresentação do Plano Operacional de Turismo do Alentejo  



 
 
 
 
 
 
 
 
• onde foram apresentadas as linhas estratégicas para o turismo do Alentejo. A sessão foi 

promovida pela Turismo do Alentejo, E.R.T. e contou com a presença do Secretário de Estado 
do Turismo, Governadora Civil do Distrito de Évora, Presidente da Turismo do Alentejo entre 
outras entidades.------------------------------------------------------------------------------------------------  

• 7 Junho – Presença numa reunião na DREA sobre o regime de fruta escolar, com a seguinte 
ordem de trabalhos: apresentação da Estratégia Nacional para 2010/2011; ponto da Situação do 
1º ano do RFE; articulação entre as escolas, as autarquias e as instituições de saúde que apoiam 
localmente a implementação do REF; partilha de sucessos e/ ou dificuldades que as escolas e 
autarquias têm vindo a sentir. Em termos gerais a reunião teve apenas um carácter informativo. 

• 08 de Junho – Reunião na AMBAL, num dos Workshops para apresentação do PIDBA (Plano 
Integrado de Desenvolvimento do Baixo Alentejo). Notou-se a ausência de representação de 
algumas Autarquias. A informação mais relevante a reter deste Workshop, prende-se com a 
eventualidade de procura de mão-de-obra para empresas de manutenção de Aeronaves, pois é 
provável que se venham a fixar algumas, junto ao Aeroporto.------------------------------------------- 

• 10 Junho – Presença no almoço e festa do 3º Aniversário do Grupo Coral Feminino “As 
Madrugadeiras de Alvito”.------------------------------------------------------------------------------------ 

• 14 de Junho – Reuniu o Conselho Executivo da CIMBAL (Comunidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo). Nesta reunião foram aprovadas as grandes opções do plano para o exercício de 
2010.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 15 de Junho  - No Governo Civil de Beja reuniu o Núcleo de Apoio à Vítima, debatendo-se as 
actividades do ano de 2009 e propondo-se acções a desenvolver no ano de 2010. Ficou acordado 
que participaremos em conjunto com a Vidigueira, nas acções que vierem a ser definidas.--------- 

• 15 de Junho – Aconteceu uma reunião de Trabalho na DREA sobre o reordenamento da rede 
escolar. Foram debatidos na reunião diversos aspectos relacionados com a resolução do 
Conselho de Ministros nº 44/2010. Esteve presente em representação do Governo, o Secretário 
de Estado da Educação assim como o Sr. Director Regional de Educação do Alentejo. Foram 
levantadas várias questões sobretudo pelos municípios onde se prevê o encerramento de escolas. 
Depreende-se pelas palavras do Sr. Secretário de Estado que a resolução do Conselho de 
Ministros é para concretizar. É no entanto de registar a generalizada e firme oposição dos 
Municípios a esta medida.------------------------------------------------------------------------------------- 

• 15 de Junho - Reunião Informal em Beja sobre a parceria estratégica dos municípios de Beja, 
Ferreira do Alentejo, Vidigueira, Cuba e Alvito, sobre o aproveitamento da existência do 
aeroporto de Beja. É de registar a falta de consenso sobre a estratégia a seguir. Ficou decidido 
que durante o mês de Julho terá lugar mais uma reunião, desta feita em Alvito.---------------------- 

-Presente para conhecimento o e-mail, datado de 15 de Junho de 2010, do Director Coordenador da CP 
Regional sobre a interrupção do serviço ferroviário Évora-Beja.. (doc. anexo II -3)------------------------------------------ 
-Presente para conhecimento o ofício datado de 8 de Junho de 2010, da GUE/NGL – Deputados do Partido 
Comunista Português ao Parlamento Europeu a enviar a resposta sobre “Apoio à concretização de parques 
infantis adaptados para crianças com necessidades especiais de mobilidade ou outras.” (doc. anexo III -2)-------- 
-Presente para conhecimento o ofício datado de 8 de Junho de 2010, da GUE/NGL – Deputados do Partido 
Comunista Português ao Parlamento Europeu e enviar a resposta do Governo sobre “Critérios para a 
reclassificação das Zonas desfavorecidas” (doc. anexo IV -2) -----------------------------------------------------------
-Presente para conhecimento o documento da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, sobre 
“Os Municípios e as Medidas Complementares ao Programa de Estabilidade e Crescimento (doc. anexo V -
10).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-Presente para conhecimento o documento da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, sobre 
“Medidas complementares ao PEC- análise da proposta de Lei nº26/XI – Parecer (doc. anexo VI -10).------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FINANÇAS DA CÂMARA – Foi verificada a informação da contabilidade que informa da situação 
financeira da Autarquia (doc. anexo VII) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente 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 convidou os Senhores vereadores para a reunião sobre o Plano de 
Marketing Territorial a realizar no dia 21 de Junho. ------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Vicente Maurício solicitou ao Senhor Presidente para pedir informação junto da 
DGAL sobre a questão das substituições dos Senhores Vereadores, saber do seu suporte legal, bem como 
saber, se há algum tipo de restrições temporais, em termos de número de sessões em que nos possamos 
fazer substituir--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Perguntou também o Senhor Vereador Vicente Maurício se há algum desenvolvimento sobre a situação 
do pessoal da CECA, relativamente ao pessoal docente, ao que o Senhor Presidente da Câmara respondeu 
que espera resposta da DREAL sobre se a Cooperativa de Ensino ainda vai continuar a leccionar no 
próximo ano lectivo ou não. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perguntou também o Senhor Vereador Vicente Maurício sobre o ponto da situação das obras na casa do 
Sr. Francisco Conceição, ao que o Sr. Presidente respondeu que o assunto estava em andamento. ----------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 - ASSUNTO: ACTA ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e trinta e seis------------------------------------------------------------------------ 
Presente a acta da reunião ordinária de dois de Junho, cuja leitura foi dispensada, por ter sido previamente 
distribuída. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente a votação foi a mesma aprovada por maioria com uma abstenção do Senhor Vereador 
Vicente Maurício por não estar presente na última reunião. --------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL----------------------------------------------------- 
Ponto 3 – ASSUNTO: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL ---------------------------
Deliberação número duzentos e trinta e sete------------------------------------------------------------------------ 
Presente a informação do dirigente da UNAG, em anexo, com o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, assim como o mapa de pessoal. Considerando os mesmos, o órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, a sua aprovação e submeter à Assembleia Municipal com vista à sua apreciação e votação 
ao abrigo do Dec. Lei nº 305/2009, de23 de Outubro. (doc. anexo IX-12).-------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4- ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
REFRENTE AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA REALIZAÇÃO DE BAILES E 
GARRAIADAS NOS DIAS 10,11 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE NO QUARTEL DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO E ÁREA ENVOLVENTE EM QUE É REQUERENTE A 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE ALVITO.  
Deliberação número duzentos e trinta e oito. --------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o pedido do 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 -4)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 – ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
REFERENTE AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA 
REFERIDA TAXA PARA REALIZAÇÃO DE BAILE DE FINALISTAS NO DIA 12 DE JUNHO DO 
CORRENTE NO CENTRO CULTURAL DE VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE 
MARIA JOANA LIMA PELADO, REPRESENTANTE DOS ALUNOS DO 3º ANO DA TURMA DE 
RESTAURANTE/BAR DA ESCOLA PROFISSIONAL DE ALVITO ------------------------------------------
Deliberação número duzentos e trinta e nove----------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o pedido do 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 -6)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 6 – ASSUNTO: ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS DE DIRECÇÃO INTERMÉDIA 3º GRAU. ------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e quarenta--------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação do dirigente da UNAG em regime de substituição sobre o assunto em título, 
considerando a mesma o órgão Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura faseada dos 
procedimentos concursais com vista ao recrutamento e selecção dos candidatos. (doc. anexo XII -2)---------------- 



 
 
 
 
 
 
 
Ponto 7- ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A 
CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE DA PRAÇA DA REPÚBLICA------------------------- 

Deliberação número duzentos e quarenta e um-------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do dirigente da UNAG em regime de substituição, sobre o assunto em título, 
considerando o teor da mesma o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo de 
apresentação das propostas por mais cinco dias úteis, contados a partir da data da afixação do respectivo 
edital. (doc. anexo XIII -2).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO FINANCEIRA----------------------------------------------------------- 
Ponto 8- ASSUNTO: 3ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O 
ANO DE 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e quarenta e dois ------------------------------------------------------------------- 
Presente a revisão em título, depois da análise da mesma, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, 
aprovar a mesma e submeter à Assembleia Municipal (doc. anexo XIV -6).------------------------------------------------------ 

Ponto 9 – ASSUNTO: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA OS MUNICÍPIOS. -------------------- 
Deliberação número duzentos e quarenta e três------------------------------------------------------------------ 
Presente a informação da Coordenadora Técnica da Subunidade Orgânica de Contabilidade e Tesouraria. 
Considerando o teor da mesma o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, fixar a repartição dos 
montantes das transferências financeiras correspondentes ao Fundo de Equilíbrio Financeiro, entre 
correntes e capital, não podendo a receita corrente exceder 65% do FEF. (doc. anexo XV -2)------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA. ------------------------- 
Ponto 10- INTEGRAÇÃO DE ALUNO NO MAPA DE TRANSPORTES ESCOLARES.-------------------- 
Deliberação número duzentos e quarenta e quatro---------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício nº110-2010- do Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito, assim como a 
informação nº 46/210, da Técnica de Animação/Educação, considerando as mesmas, o Órgão Executivo 
deliberou, por unanimidade, incluir o aluno Diogo Soares na Rede de Transportes Escolares 2009/2010. 
(doc. anexo XVI -3).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 11- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À NOVLVITO E BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALVITO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e quarenta e cinco------------------------------------------------------------------ 
Presente o ofício nº322/10/GE, da NOVALVITO, assim como as informações nº 3/2010; 2/2010 e 
23/2010, da Técnica Superior de Assistente Social, sobre o assunto em título, o Órgão Executivo, 
deliberou, por unanimidade, aprovar os pagamentos dos subsídios à NOVALVITO no valor de 598,62€ 
(Quinhentos e noventa e oito euros e sessenta e dois cêntimos) e à Associação dos Bombeiros Voluntários 
de Alvito o valor de 771,05€ (Setecentos e setenta e um euros e cinco cêntimos) para fazer face às 
despesas com o contrato emprego inserção da beneficiária Célia Martins. (doc. anexo XVII -5). ------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E IMAGEM, TURISMO E 
DESPORTO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 12 – ASSUNTO- RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR VICE PRESIDENTE DA CÂMARA 
REFERENTE ÀS REGRAS DA ENTRADA DE MENORES DE 11 ANOS  DA PISCINA MUNICIPAL 
E ALTERAÇÃO DA REDACÇÃO DO ACTUAL Nº3 DO ARTº7º DO REGULAMENTO DAS 
PISCINAS MUNICIPAIS.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número duzentos e quarenta e seis ------------------------------------------------------------------ 
Presente para conhecimento o despacho do Senhor Vice-presidente, contendo o despacho favorável sobre 
o assunto em título. Considerando o mesmo o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade ratificar o 
referido acto, assim como aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal a alteração ao 
artº 7 nº3 do referido regulamento. (doc. anexo XVIII -2).-------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 13 – ASSUNTO: FÉRIAS DESPORTIVAS E CULTURAIS. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À 
NOVALVITO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e quarenta e sete-------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação nº003/ASC/2010, do Técnico Superior Nuno Pereira, sobre o assunto em título, 
considerando a mesma o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à Novalvito  



 
 
 
 
 
 
 
 no valor de 2.075,10 € (Dois mil e setenta e cinco euros e dez cêntimos) para fazer face às despesas com 
as Férias Desportivas e Culturais 2010 em Almograve. (doc. anexo XIX -2).--------------------------------------------------- 
Ponto 14- ASSUNTO: PROPOSTA DE REGULAMENTO DA II BIENAL “RAUL DE CARVALHO” 
Deliberação número duzentos e quarenta e oito------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação nº001/ASC/2010, do Técnico Superior Nuno Pereira, assim como a proposta de 
regulamento, sobre o assunto em título. Considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, aprovar, 
por unanimidade o referido regulamento e submeter a aprovação da Assembleia Municipal. (doc. anexo XX -
8).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 15 – ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DESPORTIVO E 
CULTURAL BARONIA – SECÇÃO DE FUTSAL. ---------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e quarenta e nove------------------------------------------------------------------ 
Presente o ofício nº58/10, datado de 31 de Maio de 2010, do Clube em título com o mapa de deslocações 
em transportes próprios em anexo assim como a informação nº 90/2010 –SJD do Sector de Desporto, 
sobre o assunto em título. Considerando os mesmos o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
atribuir um subsídio no valor de 482,24 € (Quatrocentos e oitenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos) 
para fazer face às despesas com deslocações em transportes próprios. (doc. anexo XXI-4). ------------------------------ 

Ponto 16 - ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DESPORTIVO E 
CULTURAL BARONIA – SECÇÃO DE CICLOTURISMO. -----------------------------------------------------
-Deliberação número duzentos e cinquenta ------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício nº57/10, datado de 31 de Maio de 2010, do Clube em título com os mapas de deslocações 
em transportes próprios em anexo assim como a informação nº 89/2010 –SJD do Sector de Desporto, 
sobre o assunto em título. Considerando os mesmos o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
atribuir um subsídio no valor de 487,30 € (Quatrocentos e oitenta e sete euros e trinta cêntimos) para fazer 
face às despesas com deslocações em transportes próprios. (doc. anexo XXII-5). --------------------------------------------- 

Ponto 17- ASSUNTO: PEDIDO DE ENTRADA GRATUITA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DO 
PESSOAL PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS DE ALVITO. ------------------------------------ 

Deliberação número duzentos e cinquenta e um------------------------------------------------------------------- 

Presente o ofício nº 2372/10, de 8 de Junho de 2010, a solicitar a entrada gratuita dos Bombeiros efectivos 
e Bombeiritos constantes na listagem em anexo. Considerando os mesmos o Órgão Executivo deliberou, 
por unanimidade, aprovar o pedido. (doc. anexo XXIII-4). ----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO URBANISTICA E AMBIENTE ------------------------------------ 
Ponto 18 – OCUPAÇÃO DE 14M2 (7M X 2 M) DE VIA PÚBLICA – ESPLANADA- PELO PERÍODO 
DE DOZE MESES, NA RUA PINTO DE MELO, Nº35 EM VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE É 
REQUERENTE MARIA EUGÉNIA VIOLA FIALHO. ------------------------------------------------------------
Deliberação número duzentos e cinquenta e dois------------------------------------------------------------------- 
Presente o requerimento da requerente sobre o assunto em título, assim como a informação técnica nº 
04/2010, com o parecer favorável. Considerando os mesmos o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade aprovar o pedido de licença de ocupação de via pública. (doc. anexo XXIV-4)----------------------------- 
Ponto 19- ASSUNTO: OCUPAÇÃO DE 5.25M2 DE VIA PÚBLICA – ESPLANADA DO 
ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS “PRAÇA DAS LARANJEIRAS” PELO PERÍODO DE QUATRO 
MESES, NA RUA 25 DE ABRIL, Nº21 EM VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE 
JOSÉ PAULO CIPRIANO MOTA DOS SANTOS. ----------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e cinquenta e três. ----------------------------------------------------------------- 
Presente o requerimento do requerente sobre o assunto em título, assim como a informação técnica nº 
03/2010, com o parecer favorável. Considerando os mesmos o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade aprovar o pedido de licença de ocupação de via pública (doc. anexo XXV-3). ---------------------------- 
Ponto 20- ASSUNTO: LICENCIAMENTO DE PLACA PUBLICITÁRIA NO LARGO DO RELÓGIO 
Nº25 EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE LUÍS MANUEL SARAGOÇA FERRO.------------------- 
Deliberação número duzentos e cinquenta e quatro--------------------------------------------------------------- 
Presente o requerimento do requerente sobre o assunto em título, assim como a informação técnica nº 
05/2010, com o parecer favorável. Considerando os mesmos o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade aprovar o pedido de licenciamento da placa publicitária. (doc. anexo XXVI-3). -------------------------- 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ponto 21-ASSUNTO: PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TRANSPORTE EFECTUADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E AMIGOS DAS ESCOLAS 
P.P. 1-2-3 DE ALVITO.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e cinquenta e cinco----------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício nº30/09-10 datado de 24 de Maio de 2010, sobre o assunto em título, assim como a 
informação ref. Nº09/ Gestão de Frotas e Parque Auto. Considerando os mesmos o Órgão Executivo, 
deliberou, por unanimidade isentar do pagamento dos encargos respeitantes ao pedido de transporte à 
referida Associação. (doc. anexo XXVII-3)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. ------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e cinquenta e seis ------------------------------------------------------------------ 
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. --------------------- 
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 Senhor Presidente da Câmara declarada 
encerrada a reunião, eram dezoito 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/ 
 


