
  
 
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA 
SETE DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E DEZ, NA SALA DE SESSÕES DO MUNICÍPIO. --------------- 
 
Presenças: João Luís Batista Penetra, Presidente, Vicente Maria Mouzinho Maurício, Mário Nelson da 
Silva Vaz Simões, Luís Vicente Banha Beguino e Fernando Joaquim Galhano Viola, Vereadores da 
Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faltas: Não se registaram. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Quórum: Verificado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Período antes da ordem do dia 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 - Início dos trabalhos com a ordem do dia: 
De seguida foi pelo Senhor. Presidente declarada aberta a reunião, eram catorze horas quarenta minutos, 
passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações:  
No dia 25 de Março realizou-se no Centro Cultural de Alvito o Seminário Internacional Caminhos de 
Santiago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos dias 26 e 27 de Março realizou-se em Beja o 1º Congresso de Turismo do Alentejo em Beja. A 
Câmara Municipal de Alvito esteve representada pelo Chefe de Gabinete. --------------------------------------- 
No dia 27 de Março realizou-se o 1º passeio BTT – Rota dos Moinhos – participaram cerca de 90 ciclistas. 
No dia 28 de Março – Reunião da Assembleia Distrital. 
No dia 29 de Março realizou-se um colóquio em Alvito – O “Meio Fundo em Portugal” na Biblioteca 
Municipal Luís de Camões em colaboração com o Clube da Natureza de Alvito e a Associação de 
Atletismo de Beja. Estiveram presentes o campeão Paulo Guerra e o Prof. Fonseca e Costa. 
No dia 31 de Março na Reunião da Assembleia-geral da Turismo do Alentejo foi representada pela Chefe 
de Gabinete. 
Presente para conhecimento, o ofício da GUE/NGL- Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Verde Nórdica 
– Parlamento Europeu a dar conhecimento da resposta sobre a pergunta escrita apresentada pelo Deputado 
do PCP ao PE, Dr. João Ferreira, à Comissão das Comunidades Europeias sobre “Materiais de elevada 
perigosidade para a saúde pública”. (doc. anexo I-1)-------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara colocou à consideração dos restantes membros do Órgão a possibilidade 
de apresentarem assuntos de interesse geral da autarquia. ----------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Luís Beguino deu conhecimento dos assuntos tratados na reunião da Assembleia 
Distrital, além dos de ordem corrente foi salientado o assunto do aeroporto de Beja, que para a entrada em 
funcionamento é necessário a certificação das pistas, está prevista a concessão ser entregue à Companhia 
ANA. Sobre futuro da EDAB entidade regional, passa a ser substituída por uma empresa pública com 51% 
da ANA e 49% para a AMBAAL e NERBE. -------------------------------------------------------------------------- 
Sobre o assunto, o Senhor Vereador Mário Simões entende que entregar a concessão à ANA não é um 
assunto menor, não vai viabilizar o aeroporto, quem controla as taxas aeroportuárias? É uma jogada 
política porque a ANA vai ser privatizada, devemos demarcar e tomar uma posição sobre esta questão, 
pois tudo aconteceu com o beneplácito da Força Aérea, considera que é uma estratégia que a Companhia 
ANA tem para este aeroporto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente disse que tem as mesmas preocupações em relação às taxas, pois este aeroporto deve 
ser competitivo também em termos de custos. ------------------------------------------------------------------------ 
Sobre o assunto o Senhor Vereador Vicente Maurício disse que se deve aguardar, e não considerar a 
questão como jogada política. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Fernando Viola espera que de facto as nossas forças políticas distritais se saibam 
impor e não deixar ir pelo caminho o que o Senhor Vereador Mário Simões disse. ----------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões apresentou o assunto das bolsas de estudo, diz que não sabemos as 
razões pontuais pelas quais foram excluídos os estudantes, é necessário dar um melhor esclarecimento às 
pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara respondeu que os interessados podem vir esclarecer todas as dúvidas que 
tenham. A apreciação é feita por um júri com base no regulamento existente. Foi uma apreciação técnica e 



não política. O actual regulamento contempla vinte e cinco bolsas, e os critérios aplicáveis são a situação 
financeira das famílias e também a avaliação escolar. Podemos discordar do actual regulamento e propor a 
sua alteração, mas enquanto isso não acontecer temos de o respeitar e cumprir. O Senhor Vereador Vicente 
Maurício disse não conhecer o regulamento, mas se está nestes moldes iremos viver com injustiças todos 
os anos, em virtude da limitação do regulamento. Em sua opinião é necessário alterar o documento, rever 
eventualmente os critérios de atribuição, pois o critério de limitar o abono a 25 (vinte cinco) bolsas de 
estudo não lhe parece justo, na óptica dos que são “excluídos” meramente por esse facto. --------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara pediu a intervenção do seu Chefe de Gabinete, que acompanhou o 
processo e melhor poderia dar uma explicação. Este informou que quando este executivo entrou já tinham 
sido apresentadas as candidaturas, esclareceu também que perante as reclamações apresentadas as pessoas 
podem consultar os processos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Fernando Viola disse que tinha de dar os parabéns ao concelho de Alvito, porque esta 
situação significa que cada vez há mais gente a estudar. ------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Vicente Maurício perguntou informações sobre o estado do processo da casa do 
Senhor Francisco Conceição. O Senhor Presidente da Câmara informou que se verificou um atraso devido 
aos serviços técnicos é necessário um caderno de encargos e ainda não foram consultadas as empresas. ---- 
Mais uma vez o Senhor Vereador Vicente Maurício demonstrou a sua preocupação pelo estado em que se 
encontra o processo, uma vez que já passaram cerca de cinco meses, e pelas informações obtidas hoje, o 
assunto está praticamente na estaca zero, situação que não transparecia em anteriores informações, pois 
parecia que estava tudo a “andar” normalmente. Esta situação preocupa e desagrada significativamente o 
Vereador Vicente Maurício, pois é de opinião que era desejável que as obras já pudessem vir a ter início 
logo que as chuvas parassem, para que não se corresse o risco de a habitação passar mais um Inverno na 
situação em que se encontra, com os riscos que daí possam advir. ------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões concordou com o Senhor Vereador Vicente Maurício está em causa o 
valor da vida humana, pode acontecer uma tragédia e qual é a resposta que a Câmara dá. Se os serviços 
não são ágeis e céleres, deve-se recorrer a serviços externos, a situação urge e merece uma intervenção. --- 
O Senhor Presidente afirmou que está empenhado na resolução rápida deste caso e também concorda que 
se tem perdido muito tempo desnecessário. Solicitou aos serviços toda a celeridade possível no entanto de 
referir que o facto de a Câmara não ter um engenheiro civil a trabalhar tem criado estas dificuldades, e 
espera que a contratação de um profissional da área para a qual já foi aberto concurso venha a resolver no 
futuro este tipo de problemas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informou também o Senhor Vereador Mário Simões que houve uma derrocada do muro da Pousada. É um 
cartão de visita para Alvito, embora não seja nosso, a autarquia devia tomar providências. Embora a 
assunção desta responsabilidade não seja do Município, o Senhor Presidente informou que já houve um 
contacto da Pousada com a arquitecta Luísa Valério, no sentido de se proceder à recuperação. --------------- 
FINANÇAS DA CÂMARA – foram verificados a informação da contabilidade com o mapa em anexo que 
informam da situação financeira da Autarquia e o Resumo do Diário da Tesouraria. (doc. anexos IIe III-2)--------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 - ASSUNTO: ACTA ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e sessenta e cinco ----------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de vinte e quatro de Março, cuja leitura foi dispensada, por ter sido 
previamente distribuída. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL----------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL-------- 
Ponto 3 – PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO DA ELECTRIFICAÇÃO DO MONTE DA 
CAVALEIRA E ÁREAS CIRCUNDANTES. ------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número cento e sessenta e seis ------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação do adjunto do Presidente da Câmara sobre o assunto em título, assim como o e-
mail da EDP e mapa com a proposta dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------- 
Sobre o assunto, O Senhor Presidente da Câmara explicou os custos, e propôs que a Câmara deverá pagar 
50% dos custos totais do investimento que são 25.284,66 € (Vinte e cinco mil duzentos e oitenta e quatro 
euros e sessenta e seis cêntimos) e os restantes 50% serão suportados pelos interessados, mas está 
disponível para ouvir outra proposta. O Senhor Vereador Mário Simões diz que concorda com os 50% da 
parte da Câmara, mas relativamente à outra parte deveria tentar maneira de se encontrar uma fórmula 
coerente para calcular a parte a pagar por cada interessado. O Senhor Vereador Vicente Maurício, entende 
que deveria ser feita uma caracterização tão rigorosa quanto possível dos beneficiários desta 
comparticipação da autarquia, nomeadamente, se a habitação é residência habitual ou casa de férias e/ou 
fim de semana, a área da propriedade, a potência solicitada por cada beneficiário, se possível a situação 
económica e financeira (Com base na declaração de IRS), no sentido de se aferir da proporcionalidade  



 
 
 
 
 
 
 
 
quer na comparticipação da autarquia, quer na parte a pagar por cada beneficiário, a definir com base nos 
critérios atrás referidos, ou outros que venham a ser considerados oportunos.-----------------------------------  
Sobre o critério proposto pelo Senhor Presidente, da comparticipação de 50%, o Senhor Vereador Vicente 
Maurício perguntou se a Câmara tem capacidade financeira para avançar com o valor proposto, sem pôr 
em causa outros financiamentos. O Senhor Presidente respondeu que a nossa capacidade financeira é 
sempre muito restrita. É claro que para se executar uma obra há sempre outra que se adia. É o custo de 
oportunidade. Por isso deve ser sempre uma decisão da Câmara avançar ou não. O Senhor Vereador 
Mário Simões disse que falou com algumas pessoas que dizem que não se importam de pagar. ------------- 
O Senhor Presidente da Câmara sugeriu uma reunião com as pessoas sobre a maneira dos munícipes 
dividirem os custos entre si, isso deve ser uma decisão dos próprios e não uma imposição da Câmara. O 
Senhor Vereador Vicente Maurício, voltou a realçar a necessidade de uma caracterização objectiva dos 
beneficiários, para definir a proporcionalidade da comparticipação e do posterior pagamento de cada 
beneficiário. Referiu ainda que já tinha solicitado uma relação dos pedidos de electrificação, e que a 
autarquia não deveria descorar a electrificação de Iluminação Pública e alguns caminhos rurais, em Vila 
Nova da Baronia e em Alvito, que potenciarão no futuro a possibilidade de fornecer energia a mais 
população rural. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente afirmou que é sua intenção avançar com a iluminação pública de azinhagas e 
caminhos que sirvam habitações. Em relação a ser a Câmara a impor uma maneira de os munícipes 
dividirem os seus custos, acha que isso só vai atrasar o processo. ------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Mário Simões propôs que se aprovasse a parte da Câmara (50%) e que na próxima 
reunião fosse decidida a outra parte. ----------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Fernando Viola disse que a preocupação principal das pessoas é ter a luz, 
independentemente do custo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, assumir a comparticipação da Câmara em 50% dos 
custos totais do investimento. (doc. anexo IV – 4) ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4 – ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA NA TRAVESSA DE SANTOS ANTÓNIO EM 
ALVITO, EM QUE É REQUERENTE MARIA DA CONCEIÇÃO FEIO CALCA. -------------------------- 
Deliberação número cento e sessenta e sete. ----------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da requerente sobre o assunto em título, assim como a informação da fiscalização, 
considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos 
números 3,5 e 7 ao referido prédio. (doc. anexo V – 4).---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA ESPLANADA NO LARGO DO 
RELÓGIO, Nº10 E 12 EM ALVITO, PELO PERÍODO DE SETE MESES, EM QUE É REQUERENTE 
AMILCAR ALEXANDRE BALTASAR PEREIRA. --------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e sessenta e oito------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do requerente sobre o assunto em título, assim como a informação técnica nº 59/2010, 
da DOSUOTA, contendo parecer favorável, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por 
unanimidade, aprovar a emissão da referida licença. (doc. anexo VI – 4) 
Ponto 6 – PEDIDO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO ANUAL DE DUAS MÁQUINAS DE 
DIVERSÃO, REGISTADAS NO GOVERNO CIVIL DE BEJA COM O Nº 38/90 E 42/90, PARA O 
CAFÉ PASTELARIA “A FONTE” PROPRIEDADE DE CELESTINO RAMOS QUADRADO, NO 
LOCAL LARGO GENERAL HUMBERTO DELGADO, Nº12 EM ALVITO, EM QUE É 
REQUERENTE PLAY GLOBAL – SOLUÇÕES DE INTERNET E DIVERSÃO, LDA.-------------------- 
Deliberação número cento e sessenta e nove----------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do requerente sobre o assunto em título, assim como a informação da fiscalização, da 
DOSUOTA, contendo parecer favorável, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por 
unanimidade, aprovar a emissão da referida licença. (doc. anexo VII – 4) 
Ponto 7 – PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA ESPLANADA NA RUA 25 DE 
ABRIL, Nº11 EM VILA NOVA DA BARONIA, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, EM QUE É 
REQUERENTE A SOCIEDADE FILARMÓNICA INSTRUÇÃO E RECREIO VILANOVENSE. -------- 



 
 
 
 
 
 
 
Deliberação número cento e setenta---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do requerente em título, assim como a informação nº 71/2010, da DOSUOTA, 
contendo o parecer favorável, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade,  
aprovar a emissão da referida licença. (doc. anexo VIII – 4)--------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO--------------- 
Ponto 8 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – REFEIÇÃO PRÉ-ESCOLAR 2009-2010------------------------- 
Deliberação número cento e setenta e um-------------------------------------------------------------------------- 
Presente a candidatura ao apoio Sócio-Educativo por parte da aluna Catarina Isabel Xarope de Almeida, 
do Pré-Escolar, do Agrupamento de Escolas de Alvito, considerando a mesma, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, aprovar a referida candidatura, ficando a aluna posicionada no 1º escalão, 
usufruindo de apoio total na alimentação. (doc. anexo IX – 4)----------------------------------------------------------------------- 
Ponto 9 – FIXAÇÃO DAS RENDAS DAS HABITAÇÕES SOCIAIS SITAS NO BAIRRO TAPADA 
DO LUCAS, EM ALVITO, ATRIBUÍDAS A LINA MARIA CAVALETE ANDRÉ E ANTÓNIO 
MANUEL AMADOR. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação dos Serviços de Acção Social, assim como o mapa dos cálculos, considerando os 
mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade fixar o valor da renda mensal no valor de 
57.40€ (Cinquenta e sete euros e quarenta cêntimos), ao T2 atribuído a Lina Maria Cavalete André e de 
79,45€ (Setenta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos), ao T1 atribuído a António Manuel Amador. 
(doc. anexo IX – 4)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. ------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e setenta e dois -------------------------------------------------------------------------  
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: 166 e 172. ---------------------------------------------------------------------- 
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 e trinta minutos------------------------------------------------------------- 
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/ 


