
 
 

 

 MUNICÍPIO DE ALVITO 
 CÂMARA MUNICIPAL 

 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA 
10 DE MARÇO DO ANO DOIS MIL E DEZ, NA SALA DE SESSÕES DO MUNICÍPIO. ----------------- 
 
Presenças: João Luís Batista Penetra, Presidente, Mário Nelson da Silva Simões, Luís Vicente Banha 
Beguino e Fernando Joaquim Galhano Viola, Vereadores da Câmara Municipal. ------------------------------- 
Faltas: Deliberação número cento e trinta e um-------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Vicente Maurício justificou a sua ausência na presente reunião, por motivos 
profissionais, que se fez substituir pela D. Mariana Teresa da Silva Coelho. O Órgão Executivo deliberou 
aceitar, considerando a falta justificada. (doc. anexo I)------------------------------------------------------------------ 
Quorum: Verificado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Período antes da ordem do dia: 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 Mário Simões cumprimentou e felicitou a D. Mariana Coelho por estar presente como 
Vereadora, realçou que esta iniciativa partiu do PSD. ---------------------------------------------------------------- 
Fez também referência aos inquéritos efectuados aos vendedores ambulantes, munícipes e utentes sobre o 
local do Mercado Mensal de Alvito, considera que têm pouco significado, aceita o resultado mas a amostra 
é muito pequena, não chega aos 10%, pelo que não dá para fazer uma leitura. Entende que as campanhas 
eleitorais servem para não ser necessário realizar inquéritos. Considera que o Parque de Feiras deve ser 
utilizado, o equipamento foi muito caro. Deverá obrigar-se os comerciantes a deixar o espaço limpo. ------- 
A Vereadora D. Mariana Coelho também é de opinião que o Mercado deva ser feito no Parque de Feiras. 
O Rossio deverá ser embelezado e aproveitado para outros fins. --------------------------------------------------- 
Apresentou também a D. Mariana a situação de degradação da rua do Penedo, em Alvito. Trata-se de uma 
rua sita no Centro Histórico de Alvito, tem alguns Portais Manuelinos, merecia uma melhor intervenção, e 
não ficar limitada apenas à tapagem de buracos. ---------------------------------------------------------------------- 
Sobre o assunto, o Sr. Vereador Viola informou que a massa utilizada para tapar os buracos é feita a frio e 
o serviço não fica perfeito, recordou também que esta rua já estava prevista no anterior executivo e não foi 
contemplada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Câmara concordou, é de opinião que a massa fria tem vários inconvenientes. O ideal 
seria uma cobertura em massa quente mas para tapar pequenos buracos só é viável utilizar massa fria 
porque é aquela que permite ser utilizada algum tempo depois de ser fabricada. No entanto defende que 
prefere pavimentações de calçada de cubo granítico. ----------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao inquérito, o Sr. Presidente da Câmara respondeu que em campanha eleitoral nada foi 
proposto sobre os Mercados, e entende que devem ser auscultados os utentes. O inquérito foi feito com 
toda a honestidade, a amostra pode se diminuta em relação ao Universo da população do concelho, mas 
bastante representativa dos frequentadores do mercado mensal e é em seu entender bastante importante 
saber a opinião das pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lembrou ainda o Sr. Vereador Mário Simões, a questão do alcatrão em volta da Igreja Matriz de Alvito, 
ao que o Sr. Presidente concordou, o que melhor se adequa é a calçada de cubo de granito. ------------------- 
Ponto 1 - Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta 
a reunião, eram quinze horas, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:------------------------- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ----------------------------------------------- 
- No dia 25 de Fevereiro teve lugar uma Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do 
Concelho de Alvito para aprovação do orçamento para 2010. ------------------------------------------------------
- Também no dia 25 de Fevereiro o Sr. Presidente participou numa acção de formação do CEFA sobre 
Formação “O Novo Regime de Organização de Serviços” que contou com a presença da Senhora 
Directora Geral e com o Senhor Subdirector Geral das Autarquias Locais. --------------------------------------- 
- No dia 28 de Fevereiro realizou-se um inquérito aos munícipes/utentes e vendedores ambulantes do 
mercado mensal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-No dia 1 de Março reuniu com o Presidente Ceia da Silva sobre a Escola Profissional. -----------------------
--No dia 3 de Março participou na gravação no programa da TSF “Ao Encontro do Património” que teve 
lugar na Ermida de Sant’Águeda em Vila Nova da Baronia. -------------------------------------------------------- 
 
 



- Nos dias 4 e 5 de Março participou na acção de formação sobre implementação de SIADAP que decorreu 
no Instituto Nacional de Administração. -------------------------------------------------------------------------------
-No dia 6 de Março realizou-se em Alvito a 4ª edição do Festival de Música Terras sem Sombra – Festival 
de Música Sacra do Baixo Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
- No dia 8 de Março – Comemorações do Dia da Mulher – Aula de Step para funcionárias da Câmara. ----- 
- A Empresa construtora do Pavilhão deu início às reparações dos algerozes do Pavilhão Gimnodesportivo. 

- 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 VIII e IX-
2)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 - ASSUNTO: ACTA ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e trinta e dois ---------------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de vinte e quatro de Fevereiro de dois mil e dez, cuja leitura foi 
dispensada, por ter sido previamente distribuída. ---------------------------------------------------------------------
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada com quatro votos favoráveis e uma abstenção. Absteve-se 
o senhor Vereador Mário Simões, por não ter participado na referida reunião. ----------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 - ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL 
BARONIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e trinta e três ---------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do referido Grupo Desportivo, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 3.500,00 euros (Três mil e quinhentos 
euros), destinado a fazer face às despesas com a realização das festas de Agosto. (doc. Anexo X-2)----------------- 

Ponto 4 - ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL 
BARONIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e trinta e quatro------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do referido Grupo Desportivo, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 350,00 euros (Trezentos e cinquenta 
euros), destinado a fazer face às despesas com a animação de “NOITES DE VERÃO e MASTRO DE S. 
PEDRO”. (doc. Anexo XI-2)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 - ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS DADORES DE SANGUE DE BEJA----------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e trinta e cinco 
Presente o pedido da referida Associação Humanitária, considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 100,00 euros (Cem euros), 
destinado a fazer face às despesas de funcionamento da referida Associação. (doc. Anexo XII) ----------------------- 

Ponto 6 - ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELA COMISSÃO DE FESTAS DE 
SANT’ÁGUEDA----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e trinta e seis 
Presente o pedido da referida Comissão de Festas, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou 
por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 7.000,00 euros (Sete mil euros), 
destinado a fazer face às despesas com as Festas de 2010. (doc. Anexo XIII - 4) ---------------------------------------------- 
Ponto 7 - ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELO CENTRO DE CICLISMO DE 
CUBA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número cento e trinta e sete 
Presente o pedido da referida Associação Humanitária, considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, não atribuir o subsídio e solicitar informação mais detalhada sobre o percurso 
da prova (Passagem por Alvito e meta volante). (doc. Anexo XIV - 4) ------------------------------------------------- 

Ponto 8 – APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS DA AMBAAL----------------------------------------------------- 

Deliberação número cento e trinta e oito 
Presente o ofício nº 268, da AMBAAL (Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Central), 
a acompanhar os estatutos da referida Associação, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou 
por unanimidade submeter os estatutos à aprovação da Assembleia Municipal. (doc. Anexo XV-18). ------------- 
 
 
 
 
 
 
 



DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Ponto 9 – ASSUNTO: 3ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO -
2010-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação número cento e trinta e nove. 
Presentes as alterações em título, depois da análise das mesmas, o Órgão Executivo deliberou, por 
maioria, com quatro votos a favoráveis, do Presidente da Câmara Municipal, Vereadores Luís Beguino, 
Mariana Coelho, Fernando Viola e a abstenção do senhor Vereador Mário Simões, a sua aprovação. (doc. 
Anexo XVI- 4 )--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO--------------- 
Ponto 10 - ASSUNTO: APOIO FINANCEIRO – DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS – 
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO. ------------------------------------------------------------ 
Deliberação número cento e quarenta. ----------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofícios n.º 13/10 do Clube em título, assim como a informação n.º 40 do Técnico do Sector de 
Juventude e Desporto - SJD, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
atribuir o subsídio no valor de € 253,44 (Duzentos e cinquenta e três euros e quarenta e quatro cêntimos), 
para fazer face às deslocações em transportes próprios realizadas, durante o mês de Janeiro/2010. (doc. 
anexos VII -4)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 11 – ASSUNTO: CEDÊNCIA DE TRANSPORTE À ASSOCIAÇÃO DE PAIS, 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E AMIGOS DAS ESCOLAS P.P. 1-2-3 DE ALVITO. --------------- 
Deliberação número cento e quarenta e um. ----------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofícios n.º 23/09-10 da Associação em título, assim como a informação n.º 15/2010 da D.A.S.C, 
considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, isentar a referida Associação do 
pagamento dos encargos respeitantes aos pedidos de transporte, conforme previsto no nº5, do artº7º, do 
Regimento de Cedência e Utilização das Viaturas Municipais de Passageiros. (doc. anexos VIII -3) ----------------- 

Ponto 12 – ASSUNTO: ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – REFEIÇÕES DO 1º CICLO 2009/2010. ---------- 
Deliberação número cento e quarenta e dois. ---------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação da técnica do Gabinete Coordenador de acção Social, Educação e Bibliotecas, sobre 
o assunto em título, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir ao 
aluno Afonso Cansado Figueira, o apoio referente ao 2º escalão. (doc. anexos IX -6)---------------------------------------- 
Ponto 13 – PROPOSTA DE REVALIDAÇÃO DO CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO E 
PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SAÚDE AOS UTENTES DO REFERIDO CARTÃO, DE 
ACORDO COM O REGULAMENTO. -------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e quarenta e três. ----------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação nº CSMI 1/2010, do Gabinete do Presidente – Acção Social do Munícipe Idoso, 
assim como os mapas Anexo I; Anexo II e Anexo III, sobre o assunto em título, considerando os mesmos 
o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do Cartão Social do Município 
Idoso, aos utentes constantes do mapa Anexo I ; aprovar o indeferimento da atribuição do Cartão Social do 
Munícipe Idoso, aos utentes constantes do mapa Anexo II; aprovar o pagamento de 50 % das despesas 
efectuadas com medicamentos aos utentes do Cartão Social do Munícipe Idoso, constantes do mapa 
Anexo III. (doc. anexos X -8)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO À ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e quarenta e quatro. ------------------------------------------------------------------ 
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 a seguinte proposta: --------------------
ASSUNTO: PROJECTO DE INVESTIMENTO NA ÁREA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------- 
Deliberação número cento e quarenta e cinco. ------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente informou sobre a existência de uma pretensão de instalação de uma central 
fotovoltaica. Considerando o mesmo, o órgão Executivo deliberou por unanimidade, reconhecer a 
importância das energias renováveis no actual cenário energético e dos potenciais investimentos no 
concelho neste âmbito, designadamente este projecto previsto pela empresa WALLENSTEIN Lda.----------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------- 
 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. ---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



 Deliberação número cento e quarenta 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 presentes, à 
excepção da deliberação número: 135,137 e 138. --------------------------------------------------------------------- 
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  
às senhoras residentes nos Montes na Zona de Água de Peixes, D. Leonor Palma, Antónia Afonso e 
Joaquina Rosa Afonso, que disseram ter conhecimento que há montes perto do Cemitério de Albergaria, 
concelho de Cuba, que já têm electricidade, pelo que ficaram bastantes admiradas uma vez que o processo 
de electrificação da sua zona é muito mais antigo e ainda não está concretizado. O Sr. Presidente da 
Câmara disse que não iria falar sobre esse assunto porque não conhece o processo, informou também que 
tal como já tinha afirmado em anterior reunião de Câmara em que os mesmos munícipes tinham estado 
presentes, a Câmara de Alvito iria tentar o financiamento PRODER, mas como não foi ainda possível 
entregar a candidatura e para que não se perdesse mais tempo a resolver este problema, já pediu ao seu 
adjunto para contactar a EDP para saber quais os actuais custos da operação. De acordo com os custos será 
decidido qual a participação financeira da Câmara. Fica no entanto registada a vontade da Câmara em 
solucionar o problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre o assunto o Sr. Vereador Mário Simões informou que existe um dossier na Câmara sobre este 
assunto, mostrou-se indignado com a lentidão do processo. --------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Câmara respondeu que relativamente ao andamento do processo no mandato anterior 
não se manifesta, pois não era eleito nessa altura. Em relação à situação actual, o senhor Vereador Mário 
Simões está claramente a tentar retirar dividendos políticos da situação querendo mostrar que é ele que se 
preocupa em resolver o problema destes munícipes, quando isso não é verdade. Este assunto só é resolvido 
se todos os eleitos da Câmara ou a sua maioria estiverem de acordo, o que parece ser o caso actual. O 
senhor presidente acentuou o facto de ele próprio querer resolver esta situação e irá fazê-lo com a 
brevidade possível. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Sr. Presidente da Câmara declarada 
encerrada a reunião, eram dezasseis horas e quarenta e cinco 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/ 


