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RESUMO DIARIO DA TESOURARIA REFERENTE AO DIA 01 .10.2010 

   Activos       

- Caixa     153,67 €   
-Depósitos em Instituições Bancárias     
- Caixa Geral de Depósitos (13430/Ordem) 179.674,28 €   
- Caixa Geral de Depósitos (756/O.T) 156.648,17€   
- Caixa Geral de Depósitos (93030/Ordem) 2.124,69€   
- Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de VNB (58196/Ordem) 10.945,73€   
- Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Alvito (76153/Ordem) 1.983,15€   
- Banco Espírito Santo (910005/Ordem)  10.462,94€   
- Banco Português de Investimento 10.581,47€   

        372.574,10 € 

Dividas de Clientes 28.951,40 €   

                28.951,40 €  

      TOTAL ACTIVO 401.525,50€ 

Passivos     
          
-Empréstimos Obtidos     
- Caixa Geral de Depósitos 807.100,27 €   
- Caixa de Crédito Agrícola de Vila Nova Baronia 114.581,66 €   
- Instituto Gestão de Habitação 81.892,99 €   
- Banco Espírito Santo 82.500,00 €   
- Banco Português de Investimento 379.944,73 €   

        1.466.019,65 € 
- Fornecedores 205.427,68 €   
- Empreiteiros 244.275,86 €   

        449.703,54 € 

          TOTAL PASSIVO 1.915.723,19 € 

 



 
 
 
 
Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, deu a Câmara início à 
apreciação dos assuntos constantes no período de Antes da Ordem do Dia 
e Ordem do Dia e pela sequência nestas prevista: -------------------------- 

*PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA* 
Ponto Único – Informação sobre a actividade da Câmara Municipal e 
outros assuntos gerais de interesse para a Autarquia. --------------------- 

*ORDEM DO DIA* 
Ponto Um – Aprovação da acta da reunião anterior; ------------------------ 

*Administração Municipal* 
Ponto Dois – Autorização de celebração de contrato de prestação de 
serviços com um técnico para elaborar candidaturas a fundos nacionais e 
comunitários. ------------------------------------------------------------------ 

*Unidade Orgânica de Administração Geral* 
Ponto Três – Licença Especial de Ruído para a realização de Baile em que 
é Requerente o Clube de Caçadores de Vila Nova da Baronia – Ratificação 
de acto do Presidente da Câmara que aprovou a mesma; -------------------- 

*Unidade Orgânica de Gestão Financeira* 
Ponto Quatro – Décima Primeira Alteração ao Orçamento 2010 – 
Ratificação do acto do Presidente da Câmara que aprovou a mesma; ------ 

*Unidade Orgânica de Acção Social e Educação e Bibliotecas* 
Ponto Cinco – Autorização para a celebração de contrato de prestação de 
serviços – Avença com Professor de Música para o ensino pré-escolar; --- 

*Unidade Orgânica de Cultura, Comunicação e Imagem, Turismo e 
Desporto* 

Ponto Seis – Atribuição de Apoio Financeiro aos Grupos Desportivos de 
Alvito e Vila Nova da Baronia – Férias Desportivas Verão Sem Parar 2010; 
Ponto Sete – Proposta de Protocolo a celebrar entre o Município e a 
Fundação Museu do Douro; --------------------------------------------------- 
Ponto Oito – Proposta de Atribuição de Apoio Financeiro à Associação de 
Atletismo de Beja; ------------------------------------------------------------ 
Ponto Nove – Proposta de Autorização de Utilização do Gimnodesportivo 
e Isenção de Taxa em que é Requerente um Grupo de Alunos da Escola 
Profissional de Alvito; -------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ponto Dez – Proposta de Atribuição de Apoio Financeiro aos Bombeiros 
Voluntários de Alvito – II Maratona de Futsal Inter Bombeiros; ---------- 
Ponto Onze – Proposta de autorização de celebração de contrato de 
prestação de serviços nas áreas de grafismo e da comunicação. ----------- 

*Unidade Orgânica de Obras e Serviços Urbanos* 
Ponto Doze – Pedido de Transporte da Associação do Grupo de Cante 
Coral Alentejano de Alvito – Isenção de pagamento dos encargos 
relativos ao transporte; ------------------------------------------------------ 
Ponto Treze – Pedido de Transporte do Grupo Campos do Alentejo – 
Isenção de pagamento dos encargos relativos ao transporte; -------------- 
Ponto Catorze – Pedido de isenção do pagamento dos Encargos 
respeitante ao pedido de transporte da Banda dos Bombeiros Voluntários 
de Alvito; ---------------------------------------------------------------------- 
Ponto Quinze – Pedido de isenção do pagamento dos Encargos respeitante 
ao pedido de transporte do Grupo Coral Amigos do Cante de Alvito; ------ 
Ponto Dezasseis – Pedido de isenção do pagamento dos Encargos 
respeitante ao pedido de transporte do Grupo Campos do Alentejo. 
Ratificação do acto do Presidente; ------------------------------------------ 
Ponto Dezassete – Pedido de isenção do pagamento dos Encargos 
respeitante ao pedido de transporte da Associação do Grupo de Canto 
Coral Alentejano de Alvito. Ratificação do acto do Presidente; ------------ 
Ponto Dezoito – Pedido de isenção do pagamento dos Encargos 
respeitante ao pedido de transporte do Grupo Coral Feminino “ As 
Madrugadeiras de Alvito” ---------------------------------------------------- 
Ponto Dezanove – Proposta de mudança de local do mercado mensal para 
o Parque de Feiras de Alvito. ------------------------------------------------- 

*Unidade Orgânica de Gestão Urbanística e Ambiente* 
Ponto Vinte – Proposta de Celebração de protocolo entre o Município e a 
Biosys, Serviços de Ambiente Lda. ------------------------------------------ 
Ponto Vinte e Um – Aprovação em minuta, do texto das deliberações. --- 

*PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA* 
O Senhor Presidente informou os Senhores Vereadores sobre a 
actividade municipal, nomeadamente sobre os seguintes assuntos: -------- 
 
 
 
 



 
 
 
23 de Setembro – Reunião com o Director Geral das Pousadas de 
Portugal da Área de Lisboa e Alentejo, Dr. Paulo Silva. Estiveram também 
presentes na Reunião a Dra. Ana Luísa, responsável pela Pousada de Alvito 
e a Dra. Rita Soares, responsável pela Área Comercial no Alentejo. 
Representou a CMA o Senhor Presidente da Câmara que se fez 
acompanhar do Chefe de Gabinete. A reunião teve como objectivo 
estreitar uma maior colaboração entre a Câmara e as Pousadas de 
Portugal. Foi também abordado, nesta reunião, o arranjo do muro 
exterior que se encontra por arranjar há bastante tempo. Do exposto foi 
o Senhor Presidente informado que o início das obras está para breve, 
apenas se aguardando o parecer do IGESPAR. Mais frisaram os 
responsáveis da pousada que não só irão reparar o muro como todos os 
rebocos exteriores e pinturas interiores da Pousada e ainda a casa do 
pessoal. Irão também reparar o terraço sobre o restaurante, conforme 
informação prestada pelo Coordenador de Projectos do Grupo Pestana 
Diogo Tamen. ------------------------------------------------------------------ 
24 de Setembro – Abertura da exposição de pintura de Rafael Caluch que 
estará patente até final de Outubro, no Centro Cultural de Alvito. Mais 
informou que a exposição decorre no âmbito da parceria entre a CMA e o 
Museu Jorge Vieira. -------------------------------------------------------------- 
25 de Setembro – Realizou-se em Alvito, as Jornadas Europeias do 
Património numa parceria entre a CMA e a SPIRA. A iniciativa consistiu 
numa visita guiada com crianças e alguns populares pelos monumentos de 
Alvito, tendo a cal, como tema central. A visita terminou com a caiação de 
um muro dos tanques da Vila seguida de um pequeno lanche. ------------------ 
26 de Setembro – O Senhor Presidente esteve presente no Jantar 
Comemorativo do 17º Aniversário das Pousadas de Portugal, que teve lugar 
na Pousada do Castelo de Alvito. ------------------------------------------------ 
27 de Setembro – Foi assinalado o Dia Mundial do Turismo com a abertura 
dos principais monumentos do Concelho de Alvito. ----------------------------- 
30 de Setembro – Realizou-se a recepção à comunidade educativa. Durante 
a manhã realizou-se uma aula de capoeira em Alvito destinada aos alunos da 
CECA. Durante a tarde realizou-se uma visita às instalações da nova escola 
com professores e funcionários. Às 17h30 realizou-se no auditório do CCA  
 
 
 
 



 
 
 
um colóquio sobre a “Educação no Concelho de Alvito” onde participaram as 
seguintes entidades: Comissão de Protecção de Menores e Jovens de Alvito, 
Associação de Pais e Amigos dos Alunos de Alvito, Agrupamento de Escolas, 
NOVALVITO, CECA e Representante do Ministério da Educação. Em 
seguida foi servido um lanche acompanhado com animação musical. Foram 
distribuídos lápis e horários escolares aos alunos do Pré-escolar e 1º ciclo. - 
1 de Outubro – Comemorou-se o Dia Internacional do Idoso, numa iniciativa 
conjunta entre as Juntas de Freguesia e a CMA. Realizou-se no Centro 
Cultural de Vila Nova da Baronia um lanche com animação musical para todos 
os idosos e voluntariado. --------------------------------------------------------- 
3 de Outubro – Realizou-se, pelas 18h30, na Igreja Matriz de Vila Nova 
da Baronia, um concerto de música pelo trio  AMAR GUITARRA. A 
Câmara Municipal organizou o concerto que contou com a presença de 
cinco dezenas de pessoas. ---------------------------------------------------- 
5 de Outubro – Assinalou-se o aniversário da república com o seguinte 
programa: 09h30 Arruda pela Banda dos BVA, 10h00 hastear da Bandeira 
nos paços do concelho, onde se tocou o Hino Nacional. Às 10h30 sessão 
solene com intervenções do Presidente da Câmara, Presidente da 
Assembleia Municipal e representantes dos vários partidos com assento 
na Assembleia Municipal. Informou ainda que as comemorações 
prosseguem de acordo com a programação já distribuída. ------------------ 
Quanto aos assuntos para conhecimento, a Câmara ficou inteirada do 
seguinte: ----------------------------------------------------------------------- 
Oficio enviado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
dando conta que os Municípios não aceitam mais cortes nas 
transferências. (Doc. Anexo I u 1) ------------------------------------------- 
Oficio enviado pelo Partido Social Democrata, dando conta da Pergunta 
formulada ao Governo, por intermédio da Senhora Ministra da Saúde, 
efectuada pelo Senhor Deputado Luís Rodrigues, acerca do encerramento 
do Centro de Saúde de Almodôvar. (Doc. Anexo II u 2) -------------------- 
Deu conhecimento ainda do e-mail enviado pelo Senhor Chefe de Gabinete 
do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, sobre a Resposta 
à Pergunta n.º 3871/XI (1ª) da Senhora Deputada Paula Santos. (Doc. 
Anexo III u 3) ---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



 
 
De seguida, o Senhor Presidente convidou os Senhores Vereadores a 
apresentar outros assuntos de interesse geral para o concelho. ----------- 
Tomando a palavra, o Senhor Vereador Mário Simões, perguntou ao 
Senhor Presidente para quando era a mudança de local do acampamento 
das famílias de etnia cigana, defendendo que depois de processada a 
referida mudança, deveria ser limpo e interditado o espaço agora 
ocupado, de modo a que mais ninguém ali se instalasse. Referiu ainda que 
as referidas famílias deveriam pagar uma renda à Câmara pela ocupação 
dos abrigos, opinião que foi partilhada também pelo Senhor Vereador 
Fernando Viola. O Senhor Presidente respondeu que a Câmara iria cobrar 
a água e a luz fornecida. Quanto ao pagamento de renda, o Senhor 
Presidente defendeu que a instalação é provisória, além de que serão 
dispensados abrigos e não casas, pelo que não fará muito sentido 
receber-se uma renda. -------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões referiu ainda que, tal como antes havia 
sido referido pelo Senhor Vereador Vicente Maurício, os elementos da 
aludida comunidade deveriam, perante a Câmara, assinar um termo de 
responsabilidade, com deveres e direitos a respeitar enquanto aquele 
alojamento precário durasse. Foi solicitado aos Serviços Jurídicos da 
Câmara que elaborassem minuta desse termo de responsabilidade. -------- 
Finalmente e ainda sobre este assunto, o Senhor Vereador luís Beguino 
argumentou que de facto, a instalação nos abrigos é precária, pelo que se 
não deve cobrar renda, até como forma de evidenciar a precariedade da 
ocupação do espaço. O Senhor Vereador Fernando Viola defendeu que os 
elementos de etnia cigana sejam tratados com os mesmos deveres e 
direitos que a comunidade em geral, e não terem face a estes, mais 
privilégios. O Senhor Vereador Mário Simões defendeu que as famílias 
devem pagar uma renda progressiva, sendo a mesma gratuita no primeiro 
ano. ---------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao assunto da sede do grupo coral da Associação Amigos 
do Cante foi dito que aquele grupo não paga a renda à Câmara, conforme 
acordado. Pelo Senhor Vereador Fernando Viola foi expressado que, 
conforme havia sido informado pelo anterior Presidente da Câmara, a 
mesma funcionaria apenas como garante do pagamento da renda e que, 
depois desta pagar ao Senhorio, o grupo pagava a parte que lhe havia sido 
fixada, à Câmara, devendo assim se manter até serem pagas as rendas em 
atraso. ------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 
 
Depois, logo se equacionava outra solução de modo a que os dois grupos 
fossem tratados em situação de igualdade, no que respeita a pagamentos 
de rendas das suas sedes. ---------------------------------------------------- 
Também usando da palavra, o Senhor Vereador Vicente Maurício 
informou a Câmara que haviam sido feitas afirmações sobre o seu sentido 
de voto em anterior reunião, em que foi abordado o assunto relativo à 
cedência de alguns materiais ao Grupo de Caçadores Unidos de Alvito. O 
Senhor Vereador não votou contra, ao contrário do que se disse, uma vez 
que nem sequer o assunto foi a deliberação, tendo antes referido e 
defendido que a Câmara deveria ter sido previamente informada de tal 
facto. -------------------------------------------------------------------------- 
A segunda intervenção deste Senhor Vereador foi sobre o assunto das 
famílias de etnia cigana, nomeadamente sobre a necessidade, já 
manifestada, sobre a outorga de termo de responsabilidade com as 
aludidas famílias, no sentido de serem garantidos direitos e deveres dos 
utentes e fossem estipuladas normas de conduta que obrigassem ambas 
as partes. Mais referiu que a presença de alguns elementos de etnia 
cigana em reunião passada, em nada o intimidam, nem o fazem abdicar da 
sua posição relativa ao firmar de compromissos já referido. --------------- 
Aproveitou ainda para alertar da necessidade de criação de um parque 
nómada para as restantes famílias que por aqui passem, de acordo com a 
lei e ordem pública, pelo que defendia que o dito parque resultasse, no 
que a sua manutenção e acompanhamento diz respeito, da conjugação de 
esforços entre a Câmara e Guarda Nacional Republicana. ------------------ 
Mais referiu o Senhor Vereador Vicente Maurício que ficou de certa 
forma chocado com o modo em que decorreu a Assembleia Municipal 
transacta, no que diz respeito às criticas feitas por alguns Senhores 
Deputados ao Executivo municipal, nomeadamente sobre a aprovação de 
actas e outros documentos que contem erros e imprecisões. Refere ainda 
que, reconhece todo o mérito à Assembleia Municipal, mas que não podia 
deixar de manifestar a sua mágoa, pelo facto de também pertencer ao 
Executivo e promete que de ora em diante vai estar mais atento ao 
conteúdo dos documentos e exigir desde já que, todos os assuntos e 
documentos levados ao período ordem do dia sejam disponibilizados com a 
devida antecedência, aquando da comunicação da referida ordem e, todos 
aqueles que não estejam elaborados com rigor, e irá votar sempre no  
 
 
 



 
 
sentido dos mesmos serem retirados da ordem do dia para correcta 
instrução. Informou ainda da sua indisponibilidade em incluir, de futuro, 
na ordem do dia, assuntos que não tenham previamente sido distribuídos 
aos Vereadores e só em caso de muita urgência admitirá alterações à 
Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------- 
Congratula-se com o novo modelo de acta das reuniões de Câmara e com o 
facto de ter visto os serviços responderem a tempo da melhora 
solicitada. --------------------------------------------------------------------- 
Pretende ainda que na informação financeira a disponibilizar em reunião 
de Câmara vá expresso e decompostas as dotações referentes às dividas 
a fornecedores e que os serviços apresentassem numa única informação, 
na qual constem os prazos referentes aos empréstimos e a capacidade de 
endividamento do Município. -------------------------------------------------- 
Indagou ainda junto do Senhor Presidente se era verdade que a Câmara 
tivesse patrocinado a Festa do Avante com um subsídio. ------------------ 
Relativamente a estas questões, o Senhor Presidente, tomando a palavra, 
informou o Senhor Vereador que: -------------------------------------------- 
No que toca à ajuda, em materiais atribuída ao Grupo de Caçadores que o 
Senhor Vereador Maurício não votou contra qualquer proposta, apenas 
tendo manifestado a opinião de que a Câmara deveria ter sido 
previamente informada, ------------------------------------------------------ 
Que sobre o assunto discutido na Assembleia Municipal acerca das actas 
da Câmara referiu que as criticas, quando fundamentadas, devem ser 
tidas em conta para o melhoramento dos serviços, pelo reuniu com o 
Chefe da Unidade Orgânica de Administração Geral, tendo ficado 
estabelecido que quem secretariava a Câmara e a Assembleia Municipal, 
de ora em diante, seria ele próprio, conforme determina o artigo 17º da 
Norma de Organização e Funcionamento dos Serviços. --------------------- 
Que relativamente ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo 
que foi presente à Assembleia Municipal, a Câmara apenas alterou o 
número de bolsas a atribuir e que o restante documento já tinha sido 
aprovado antes em reunião de Câmara e Assembleia. ----------------------- 
No que respeita ao assunto do pretenso patrocínio atribuído à Festa do 
Avante, o Senhor Presidente informou que a Câmara não tinha 
patrocinado a dita festa, mas que, em virtude de ser um evento que  
 
 
 
 



 
 
acolhe vários milhares de pessoas, resolveu “fazer publicidade ao 
Concelho”, na revista de programação da festa, tal como tem feito na 
revista Mais Alentejo e noutras revistas e jornais de referência. 
Sublinhou pois que, não se trata de qualquer patrocínio, mas antes da 
publicidade ao concelho no programa que é visto por milhares de pessoas. 
Referiu ainda que, fê-lo neste evento, como o poderá fazer em outros 
eventos, partidários ou não, desde que o meio de divulgação de 
publicidade e promoção do concelho, seja idóneo a ser transmitido a 
grandes massas. O valor do encargo foi de seiscentos euros. -------------- 
A este propósito, expressou o Senhor Vereador Mário Simões o seu 
desagrado, em virtude de se tratar de uma iniciativa politica e que com 
este apoio, foi aberto um precedente, o qual deverá de futuro ser 
equacionado aquando da realização de outros eventos do género, ao que o 
Senhor ------------------------------------------------------------------------- 
Presidente respondeu que, como referiu, contratou publicidade numa 
revista e que se outros eventos com grande afluência de público, fizerem 
publicidade promocional ao concelho, poderá decidir nesse mesmo 
sentido, independentemente de se tratar da Festa do Avante ou da Festa 
do Pontal. ---------------------------------------------------------------------- 

*ORDEM DO DIA* 
Ponto Um – Aprovação da acta da reunião anterior; ------------------------ 
Deliberação número trezentos e trinta e nove. --------------------------
Foi apresentada a acta número vinte e um, relativa à reunião de Câmara 
realizada no dia vinte e dois de Setembro transacto, cuja leitura foi 
dispensada por ter sido a mesma previamente distribuída aos Senhores 
Vereadores e achada conforme, pelo que submetida a deliberação, foi 
aquela aprovada, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores 
Vicente Maurício e Mário Simões, por não terem estado na reunião. ------ 

*Administração Municipal* 
Ponto Dois – Autorização de celebração de contrato de prestação de 
serviços com técnico para elaborar candidaturas a fundos nacionais e 
comunitários. ------------------------------------------------------------------ 
A presente proposta foi submetida a discussão, tendo o Senhor Vereador 
Mário Simões, questionado sobre a identidade e curriculum do prestador 
de serviços, arvorando que, já no passado, tinha feito menção da 
necessidade do Município ter um técnico que elaborasse candidaturas. --- 
 
 
 



 
 
 
Pelo Senhor Vereador Vicente Maurício foi feito notar que os 
documentos referentes ao presente ponto não tinham sido distribuídos 
com a ordem do dia e restantes documentos, que à proposta faltam 
elementos, nomeadamente, prazos e montantes. Referiu ainda que 
anteriormente lhe foi dito, que o Senhor Adjunto tinha experiência na 
área da elaboração de candidaturas e que daria seguimento ao assunto e 
agora verifica que a Câmara, designadamente o Gabinete de Apoio ao 
Presidente, não tratou do mesmo, tendo que se socorrer de uma 
contratação nova. Defendeu ainda que deveria ser aquele Gabinete a 
tratar deste assunto. --------------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e quarenta. ------------------------------- 
Colocada a presente proposta a votação, foi deliberado por maioria, com 
a abstenção dos Senhores Vereadores Vicente Maurício, Fernando Viola e 
Mário Simões, autorizar a celebração de contrato de prestação de 
serviços, por três meses, (Doc. Anexo IV 2) -------------------------------- 

*Unidade Orgânica de Administração Geral* 
Ponto Três – Licença Especial de Ruído para a realização de Baile em que 
é Requerente o Clube de Caçadores de Vila Nova da Baronia – Ratificação 
de acto do Presidente da Câmara que aprovou a mesma; -------------------- 
Deliberação número trezentos e quarenta e um. -------------------------
Presente o requerimento interposto pelo Clube de Caçadores de Vila Nova 
da Baronia e nele aposto o despacho favorável do Senhor Presidente, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o acto. (Doc. Anexo V 3) –  

*Unidade Orgânica de Gestão Financeira* 
Ponto Quatro – Décima Primeira Alteração ao Orçamento 2010 – 
Ratificação do acto do Presidente da Câmara que aprovou a mesma; ------ 
Deliberação número trezentos e quarenta e dois. -----------------------
Presente a informação da supra identificada Unidade e documento de 
modificação orçamental e ainda, despacho favorável do Senhor 
Presidente da Câmara, deliberou esta, por maioria, com as abstenções 
dos Senhores Vereadores Vicente Maurício, Fernando Viola e Mário 
Simões, ratificar o acto. (Doc. Anexo VI 4) --------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



 
 

*Unidade Orgânica de Acção Social e Educação e Bibliotecas* 
Ponto Cinco – Autorização para a celebração de contrato de prestação de 
serviços – Avença com Professor de Música para o ensino pré-escolar; --- 
Deliberação número trezentos e quarenta e três. ----------------------- 
Presente a informação oriunda da supra identificada Unidade, relatando a 
necessidade, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração do 
contrato de prestação de serviços. (Doc. Anexo VII 5) -------------------- 

*Unidade Orgânica de Cultura, Comunicação e Imagem, Turismo e 
Desporto* 

Ponto Seis – Atribuição de Apoio Financeiro aos Grupos Desportivos de 
Alvito e Vila Nova da Baronia – Férias Desportivas Verão Sem Parar 2010; 
Deliberação número trezentos e quarenta e quatro. --------------------- 
Presente a proposta de atribuição de apoio financeiro aos Grupos 
Desportivos de Alvito e Vila Nova da Baronia, no valor de, 
respectivamente, €741,00 (Setecentos e quarenta e um euros) e €650,00 
(Seiscentos e cinquenta euros), pela realização das Férias Desportivas 
Verão Sem Parar, a Câmara deliberou, por unanimidade atribuir os 
subsídios. (Doc. Anexo VIII 6) ---------------------------------------------- 
Ponto Sete – Proposta de Protocolo a celebrar entre o Município e a 
Fundação Museu do Douro; --------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e quarenta e cinco. ----------------------
Presente a proposta de protocolo sobre o assunto em título, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, autorizar o seu Presidente a outorgar o 
protocolo. (Doc. Anexo IX 7) ------------------------------------------------- 
Ponto Oito – Proposta de Atribuição de Apoio Financeiro à Associação de 
Atletismo de Beja; ------------------------------------------------------------ 
Deliberação número trezentos e quarenta e seis. ------------------------
Presente a proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação de 
Atletismo de Beja e colocada a mesma a discussão, foi referido pelo 
Senhor Presidente que a Associação de Atletismo, embora não seja 
sediada no concelho, incorpora vários atletas concelhios, pelo que coloca à 
Câmara a decisão de a apoiar financeiramente, no montante de €400,00 
(Quatrocentos euros). A câmara, deliberou, por unanimidade, atribuir o 
referido montante à Associação de Atletismo de Beja. (Doc. Anexo X 8) –  
 
 
 
 
 



 
 
Ponto Nove – Proposta de Autorização de Utilização do Gimnodesportivo 
e Isenção de Taxa em que é Requerente um Grupo de Alunos da Escola 
Profissional de Alvito; -------------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e quarenta e sete. ----------------------- 
Por proposta do Senhor Vereador Vicente Maurício, o presente ponto da 
ordem de trabalhos foi retirado da mesma e a Câmara, deliberou, por 
unanimidade, retirar o assunto do ponto nove da ordem do dia para 
correcta instrução. (Doc. Anexo XI 9) -------------------------------------- 
Ponto Dez – Proposta de Atribuição de Apoio Financeiro aos Bombeiros 
Voluntários de Alvito – II Maratona de Futsal Inter Bombeiros; ---------- 
Deliberação número trezentos e quarenta e oito. -----------------------
Por proposta dos Senhores Presidente e Vereador Vicente Maurício, o 
presente ponto da Ordem do Dia foi retirado da mesma e a Câmara, 
deliberou, por unanimidade, retirar o assunto do ponto dez da ordem do 
dia para correcta instrução. (Doc. Anexo XII 10) -------------------------- 
Ponto Onze – Proposta de autorização de celebração de contrato de 
prestação de serviços nas áreas de Grafismo e da Comunicação. ---------- 
Presente as propostas de autorização de celebração de contrato de 
prestação de serviços com profissional na área da Comunicação e 
Imagem, e Grafismo, o Senhor Presidente informou da necessidade de 
contratar dois profissionais das áreas em questão, em regime de avença, 
uma vez que as necessidades não se fazem sentir a tempo inteiro e não é 
aconselhável a constituição de relação jurídica de emprego público. 
Apenas se pretende o resultado dessas actividades, por um lado, a 
elaboração de notas de imprensa, boletim municipal, panfletos 
promocionais, por outro, o tratamento gráfico e de imagem das mesmas. 
Referiu ainda que, no mapa de pessoal inexistem Trabalhadores que 
ocupem idênticos postos de trabalho e a actividade a desenvolver deve 
ser exercida sem subordinação hierárquica e sem cumprimento de horário 
de trabalho. ------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Vereador Mário Simões foi referido que a contratação em 
causa é pertinente, mas que deveria vir a proposta de deliberação, desde 
logo acompanhada pela identificação dos prestadores de serviços, e ------ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
respectivo portfólio. Teria pois, no entender do Senhor Vereador, que 
Câmara se pronunciar, mesmo que indirectamente, sobre o mérito da 
proposta. ---------------------------------------------------------------------- 
Idêntica opinião, manifestou de seguida. o Senhor Vereador Vicente 
Maurício, acrescentando que tem alguma dificuldade em aceitar que a 
Câmara, não tenha no mapa, pessoas habilitadas para internamente, 
desenvolver essas actividades, evitando o recurso a novas contratações. – 
Também o Senhor Vereador Fernando Viola, usando da palavra, 
aproveitou para referir que o assunto merece ser analisado com mais 
pormenores, nomeadamente os relativos ao valor e ao prazo das 
prestações de serviços. ------------------------------------------------------- 
Em resposta às questões colocadas pelos Senhores Vereadores, o Senhor 
Presidente informou-os que, à Câmara, apenas compete exercer o poder 
contido no disposto do n.º 1 do artigo 6º do Decreto Lei n.º 209/2009, 
actualizado pela Lei 3-B/2010, ou seja, emitir prévio parecer favorável, 
relativamente à verificação do requisito referido na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro. Assim, apenas cabe à 
Câmara verificar se se trata da execução de trabalho não subordinado, para 
a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação 
jurídica de emprego público. ----------------------------------------------------- 
Posto isto, foram as propostas colocadas a votação e a Câmara deliberou da 
seguinte forma: ------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número trezentos e quarenta e nove. ----------------------- 
Presente o pedido de parecer sobre a contratação de profissional na área 
da Comunicação e Imagem, a Câmara, deliberou, por unanimidade, emitir 
parecer favorável à contratação, por três meses, eventualmente renovável. 
(Doc. Anexo XIII 11). ----------------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e cinquenta. ------------------------------- 
Presente o pedido de parecer sobre a contratação de profissional na área 
de Grafismo, a Câmara, deliberou, por unanimidade, emitir parecer 
favorável à contratação, por três meses, eventualmente renovável. (Doc. 
Anexo XIV 11) ------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

*Unidade Orgânica de Obras e Serviços Urbanos* 
Ponto Doze – Pedido de Transporte da Associação do Grupo de Cante 
Coral Alentejano de Alvito – Isenção de pagamento dos encargos 
relativos ao transporte; ------------------------------------------------------ 
Deliberação número trezentos e cinquenta e um. ------------------------ 
Presente a proposta de deliberação e documentos que a acompanham, foi 
a mesma colocada a discussão, tendo o Senhor Vereador Vicente 
Maurício, usado da palavra para chamar a atenção para o cumprimento do 
Regulamento de Cedência de Transportes. No entender daquele Senhor 
Vereador, o Regulamento deve ser cumprido no que diz respeito ao 
número de cedências às Associações, ou então ser apresentada proposta 
de alteração ao mesmo se, se verificar que este é merecedor de lhe 
serem conferidos novos comandos. ------------------------------------------
Á questão colocada, o Senhor Presidente respondeu que efectivamente, o 
número de saídas previstas no regulamento estão desajustadas à 
realidade, uma vez que os grupos Corais e Musicais, representam e bem, o 
Município e são construtores/divulgadores da nossa cultura. Desta forma 
e modo, o regulamento actual permite isentar do pagamento dos encargos 
com transportes a esse grupos, informando ainda a Câmara que em breve, 
vários regulamentos iriam ser actualizados e este será um deles. --------- 
Colocada a proposta a votação, a Câmara, deliberou, por unanimidade, 
isentar a Associação do Grupo de Cante Coral Alentejano de Alvito, do 
pagamento dos encargos relativos ao transporte do grupo para os dias 
nove e vinte um de Outubro e Dezoito de Novembro do corrente. (Doc. 
Anexo XV 12) ----------------------------------------------------------------- 
Ponto Treze – Pedido de Transporte do Grupo Campos do Alentejo – 
Isenção de pagamento dos encargos relativos ao transporte; -------------- 
Deliberação número trezentos e cinquenta e dois. ----------------------- 
Presente o pedido de isenção em titulo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, isentar o Grupo Campos do Alentejo, do pagamento dos 
encargos relativos ao transporte do grupo para o dia treze de Outubro 
do corrente. (Doc. Anexo XVI 13) ------------------------------------------- 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ponto Catorze – Pedido de isenção do pagamento dos encargos 
respeitante ao pedido de transporte da Banda dos Bombeiros Voluntários 
de Alvito; ---------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e cinquenta e três. ---------------------- 
Presente o pedido de isenção em titulo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, isentar a Banda dos Bombeiros, do pagamento dos encargos 
relativos ao transporte da mesma para o dia vinte e quatro de Outubro 
do corrente. (Doc. Anexo XVII 14) ------------------------------------------ 
Ponto Quinze – Pedido de isenção do pagamento dos encargos respeitante 
ao pedido de transporte do Grupo Coral Amigos do Cante de Alvito; ------ 
Deliberação número trezentos e cinquenta e quatro. -------------------- 
Presente o pedido de isenção em titulo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, isentar o Grupo Coral Amigos do Cante de Alvito, do 
pagamento dos encargos relativos ao transporte do mesmo para o dia 
Dezasseis de Outubro do corrente. (Doc. Anexo XVIII 15) --------------- 
Ponto Dezasseis – Pedido de isenção do pagamento dos encargos 
respeitante ao pedido de transporte do Grupo Campos do Alentejo. 
Ratificação do acto do Presidente; ------------------------------------------ 
Deliberação número trezentos e cinquenta e cinco. --------------------- 
Presente o pedido em titulo e o despacho favorável do Senhor 
Presidente, a Câmara, deliberou, por unanimidade, ratificar o acto que 
isentou do pagamento dos encargos com o transporte ao Grupo para o 
transacto dia três de Outubro. (Doc. Anexo XIX 16) ----------------------- 
Ponto Dezassete – Pedido de isenção do pagamento dos encargos 
respeitante ao pedido de transporte da Associação do Grupo de Canto 
Coral Alentejano de Alvito. Ratificação do acto do Presidente; ------------ 
Deliberação número trezentos e cinquenta e seis. ----------------------- 
Presente o pedido em titulo e o despacho favorável do Senhor 
Presidente, a Câmara, deliberou, por unanimidade, ratificar o acto que 
isentou do pagamento dos encargos com o transporte ao Grupo para o 
transacto dia três de Outubro. (Doc. Anexo XX 17) ------------------------ 
Ponto Dezoito – Pedido de isenção do pagamento dos Encargos 
respeitante ao pedido de transporte do Grupo Coral Feminino “ As 
Madrugadeiras de Alvito” ---------------------------------------------------- 
 
 



 
 
 
 
 
Deliberação número trezentos e cinquenta e sete. ----------------------
Presente o pedido de isenção em titulo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, isentar o Grupo Coral Amigos do Cante de Alvito, do 
pagamento dos encargos relativos ao transporte do mesmo para o dia 
vinte e três de Outubro do corrente. (Doc. Anexo XXI 18) ---------------- 
Ponto Dezanove – Proposta de mudança de local do mercado mensal para 
o Parque de Feiras de Alvito. ------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e cinquenta e oito. ----------------------
Presente a proposta sobre a mudança de local do mercado mensal para o 
Parque de Feiras e tendo em consideração a respectiva fundamentação, 
nomeadamente a falta de requisitos legais do local do evento, a higiene, 
salubridade e segurança do espaço e ainda o incómodo provocado aos 
residentes das artérias circundantes, deliberou a Câmara, por 
unanimidade mudar o local do mercado mensal da Freguesia de Alvito 
para o Parque de Feiras e Exposições, já no próximo mês de Dezembro. 
(Doc. Anexo XXII 19) -------------------------------------------------------- 

*Unidade Orgânica de Gestão Urbanística e Ambiente* 
Ponto Vinte – Proposta de Celebração de protocolo entre o Município e a 
Biosys, Serviços de Ambiente Lda. ------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e cinquenta e nove. ---------------------- 
Presente a proposta de protocolo a celebrar com a Biosys, Serviços de 
Ambiente, que colocará na área do Município, Oleões de exterior 
destinados a recolher óleos alimentares usados, de forma gratuita. 
Considerando ser esta uma exigência legal face ao disposto no Decreto-
lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, deliberou a Câmara, por unanimidade, 
autorizar o seu Presidente a Outorgar o referido protocolo. (Doc. Anexo 
XXIII 20) --------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Vinte e Um – Aprovação em minuta, do texto das deliberações. ---- 
Deliberação número trezentos e sessenta ------------------------------------ 
Atendendo à necessidade de dar imediata execução a algumas das 
deliberações tomadas, a câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, em 
minuta, o texto das deliberações tomadas nesta reunião, nos termos do n.º 3  
 
 
 



 
 
 
 
 
do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com a redacção dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------- 

*Período para Intervenção do Público* 
Foi aberta a reunião ao público para o período de informações e 
esclarecimentos, tendo o Munícipe Francisco Pereira Cansado usado da 
palavra para sensibilizar o executivo sobre a falta de casas para arrendar, 
pois havia várias na freguesia, devolutas e abandonadas, quando deveriam os 
seus proprietários ser obrigados a arrendá-las ou, se não tivessem posses 
para fazer as obras, consentissem que a Câmara as fizesse e alojasse as 
pessoas com carência de habitação. Referiu que a sua filha teve que ir morar 
para Vila Ruiva, pois não arranjou cá casa. O munícipe lamentou-se ainda de 
toda a situação. ------------------------------------------------------------------- 
Por todo o executivo foi manifestado ao Munícipe afável compreensão pelo 
seu caso, informando-o contudo que muito pouco poderia fazer de momento, 
uma vez que não tem habitações disponíveis, mas que está em curso a 
elaboração de um programa “Alvito Renovado” e que irá centrar-se na 
execução do novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, onde se prevêem 
figuras como o arrendamento e venda forçada de prédios devolutos. --------- 
Não havendo mais Público, nem outros assuntos a apreciar, pelo Senhor 
Presidente foi encerrada o Período para Intervenção do Público ------------ 

*Publicidade* 
Das deliberações que têm eficácia externa, vai ser dada publicidade através 
de edital, a afixar no Edifício dos Paços do Concelho e demais lugares de 
estilo e no sitio do Município em http://www.cm-alvito.pt/, nos cinco dos 
dez dias subsequentes à data em que foram tomadas. ------------------------- 

*Encerramento* 
Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a reunião. ------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
E Eu, Pedro Manuel Pinheiro Carvalho, Dirigente, em regime de substituição, 
da Unidade Orgânica de Administração Geral, na qualidade de Secretário, a 
redigi. ----------------------------------------------------------------------------- 
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