
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA 
DEZANOVE DE MAIO DO 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 seis------------------------------------------------------------------------ 
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:------------------------------------------------  
No dia 5 de Maio teve lugar um Encontro do Millenium BCP no Teatro Pax Júlia em Beja. A Câmara foi 
convidada e fez-se representar pelo Senhor Vereador Luís Beguino.---------------------------------------------- 
No dia 6 de Maio, houve uma Reunião Ordinária da Rede Supra Concelhia do Baixo Alentejo, da Rede 
Social. Foi nomeada uma comissão para apreciação de projectos na área social da Região. Esteve presente 
nesta reunião o Senhor Vereador Luís Beguino. ---------------------------------------------------------------------- 
No dia 11 de Maio, o Senhor Vereador Luís Beguino esteve presente nas cerimónias comemorativas do 
204º Aniversário do RI3, que decorreram na Praça da República em Beja e no Quartel. ----------------------- 
No dia 16 de Maio, em Alvalade, Santiago do Cacém teve lugar uma cerimónia comemorativa do Dia 
Municipal do Bombeiro. Estiveram presentes os Senhor Vereador Luís Beguino e o Senhor. Presidente da 
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No dia 16 de Maio realizou-se o passeio de ciclo turismo do Grupo Desportivo de Vila Nova da Baronia, 
tendo terminado com um almoço convívio no Centro Cultural daquela localidade. A Câmara fez-se 
representar pelo Senhor Presidente da Câmara.------------------------------------------------------------------------ 
No dia 13 de Maio comemorou-se na Barragem de Odivelas o Feriado Municipal. A organização das 
actividades foi promovida pela Câmara Municipal de Alvito, Junta de Freguesia de Alvito e Vila Nova da 
Baronia. As actividades desportivas e culturais foram promovidas por diversas entidades do concelho. A 
animação musical, canoagem, bebidas, prémios, logística e disponibilização de algum pessoal de apoio 
foram da responsabilidade da Câmara Municipal. As Juntas de Freguesia trataram da logística do almoço e 
concurso de espiga. O Clube da Natureza de Alvito organizou o passeio pedestre e de bicicleta. A 
Sociedade de Vila Nova da Baronia organizou o torneio da malha, sueca e dominó.---------------------------- 
No dia 18 de Maio -  Comemorações do XVI Aniversário do Dia Internacional da Família. Realizaram-se 
actividades com a Cooperativa de Ensino do Concelho de Alvito, Lar da Santa Casa da Misericórdia de 
Alvito e Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia. ------------------------------------------------------- 
No dia 18 de Maio teve lugar uma reunião com a Administração da REFER, na qual participaram os 
Presidentes das Câmaras de Alvito, Cuba e Viana do Alentejo. Esta reunião que teve lugar a pedido dos 
Municípios destinou-se a reivindicar o não encerramento da Linha do Alentejo durante a electrificação do 
troço Bombel/Casa Branca. A REFER contrapôs afirmando que os comboios não podem circular naquele 
troço porque toda a plataforma da linha está a ser totalmente refeita não se ficando a obra pela 
electrificação da linha. Ficou decidido que os Municípios irão pedir reunião à Administração da CP para 
reivindicar que os comboios continuem a circular entre Évora e Beja e que os alternativos ao inter cidades 
sirvam também Cuba, Vila Nova da Baronia e Casa Branca. ------------------------------------------------------- 
Informou também o Sr. Presidente que estão agendados os seguintes eventos:----------------------------------- 
No dia 22 de Maio apresentação do livro Álvaro Cunhal – Intimo e pessoal pelo autor Miguel Carvalho na 
Biblioteca Luís de Camões às 21 horas. -------------------------------------------------------------------------------  
Nos dias 29 e 30 de Maio na Barragem de Alvito – Prova de pesca ao achigã de Kayak- Entrega de 
Prémios no dia 30 de Maio pelas 15 h no Centro Cultural de Alvito.----------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
 
Presente para conhecimento o e-mail, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português com a 
referência 34468-08326/GPJ, a informar que foi entregue na Assembleia da República um pedido de 
esclarecimento do Senhor Deputado José Soeiro sobre o assunto do encerramento da Linha Ferroviária do 
Alentejo. (doc. anexo III- 4). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente para conhecimento e e-mail, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português com a 
referência 34500-849cc/10., a informar que foi entregue na Assembleia da República, um pedido de 
esclarecimento sobre a aplicação da regra de contratação “saem dois entra um” nas Autarquias. (doc. anexo 
IV- 4).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o e-mail com o ofício anexo ref. 83/g.pres/10 de 10 de Maio, do Presidente do 
Município do Porto Novo, a agradecer a forma simpática como foi recebido no Município de Alvito (doc. 
anexo V- 2). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos ao abrigo das 
competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos termos e para os efeitos das disposições 
conjugadas no artº64º/5- al-a) e c), da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção. (doc. anexo VI).--- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FINANÇAS DA CÂMARA – Foi verificada 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 VII e VIII-2)--- 

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 sete---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de cinco de Maio, cuja leitura foi dispensada, por ter sido previamente 
distribuída. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente a votação foi a mesma aprovada por maioria, com duas abstenções das Senhoras 
Vereadoras Mariana Coelho e Isabel Camacho, por não terem participado na referida reunião. --------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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/ 


