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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA      
TREZE DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E DEZ, NA SALA DE SESSÕES DO MUNICÍPIO.----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presenças: João Luís Batista Penetra, Presidente, Vicente Maria Mouzinho Maurício, Luís Vicente Banha 
Beguino e Fernando Joaquim Galhano Viola, Vereadores da Câmara Municipal.------------------------------- 
Faltas: Deliberação número oitenta e quatro ---------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões justificou a sua ausência na presente reunião, por motivos da sua 
participação na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, 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 Vicente Maurício perguntou se já havia mais algum desenvolvimento sobre a situação 
da casa do Sr. Francisco Conceição e sobre a obra da Escola perguntou quem está fazendo a fiscalização 
da mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador voltou de novo a falar na homenagem aos Bombeiros Voluntários de Alvito no seu 
aniversário, pois o tempo está a passar e urge pensar no assunto, pois terá que ser feito um concurso para a 
execução da escultura e definir o local. O Senhor Vereador entende que esta seria uma boa homenagem 
prestada aos Bombeiros pelo seu trabalho e dedicação em prol da população do Concelho de Alvito, ao 
longo de todos estes anos .-----------------------------------------------------------------------------------------------     
O Senhor Presidente informou que em relação à Casa do Sr. Francisco Conceição, não se avançou no ano 
anterior por motivos orçamentais, neste momento já se está a proceder à consulta das empresas. Quanto à 
fiscalização da obra da Escola, está a ser feita por uma Empresa de Évora, ECC, contratada pelo Executivo 
anterior, que faz a fiscalização e a coordenação de segurança.----------------------------------------------------- 
Quanto à homenagem aos Bombeiros, o Senhor Presidente informou que o assunto não teve ainda 
seguimento,  tem que ser visto em termos de Plano de Actividades e em relação ao local, porque a rotunda 
norte ainda não está bem definida.--------------------------------------------------------------------------------------   
O Senhor Presidente pediu a opinião do restante Executivo sobre o assunto, estando todos solidários com a 
a homenagem proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 - Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta 
a reunião, eram catorze horas trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:------- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ----------------------------------------------- 
- No dia 6 de Janeiro reunião no Edifício dos Paços do Concelho com a Comissão de Acompanhamento e 
Controlo de Execução do Contrato de Transferência de Competências para os Municípios em Matéria de 
Educação. A Comissão é composta pela DREA, Agrupamento de Escolas e Câmara Municipal. A 
Comissão avaliou o cumprimento do Protocolo de Transferências e já enviou proposta de relatório, sendo 
os pontos analisados : 1. Pessoal não docente das escolas básicas e da educação pré-escolar; 2. Actividades 
de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico; 3. Gestão do parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- No dia 7 de Janeiro reunião com o Director Regional de Educação do Alentejo a pedido do Executivo 
onde foram abordados os seguintes assuntos: 1. Construção da nova escola básica integrada; 2. 
Manutenção do Pré-escolar em Vila Nova da Baronia; 3. Cooperativa de Ensino do Concelho de Alvito, 
Pessoal Docente e não Docente; 4. Escola Profissional; 5. Divida da DREA à Câmara Municipal.----------    
- O Senhor Presidente informou que foi adquirido um novo equipamento (caixa) de transporte de refeições 
para a Escola de Vila Nova da Baronia, garantindo assim o transporte das refeições em melhores 
condições, dando assim um salto qualitativo, na prestação deste serviço.---------------------------------------- 



− O Senhor Presidente informou sobre andamento da candidatura ao PRODER da electrificação e 
caminhos rurais, dando a palavra ao seu Adjunto, este informou quais os Montes, estradas e caminhos a 
contemplar, que o processo decorre com normalidade, devendo estar concluído e candidatura enviada na 
semana de 18 de Janeiro. No formulário de candidatura é pedido para indicar quais as explorações agro-
florestais que o investimento irá servir entre outras informações, o que indica que a possível aprovação 
 
 
 
 
pode vir a ser selectiva, havendo casos em que o objecto desta candidatura é dotar o local do PT de Média 
Tensão, podendo caber aos interessados custear a ligação em baixa. Vai-se ver os apoios que se podem 
obter para benefício das populações.----------------------------------------------------------------------------------- 
Ao ouvir esta informação, o Casal, proprietário do Monte da Cavaleira, que estava presente na reunião,  
disseram que estavam ali para questionar sobre o assunto e ouvindo o Sr. Dinis estavam esclarecidos, 
ficando a aguardar o desenvolvimento da situação.------------------------------------------------------------------ 
- No dia 7 de Janeiro o Senhor Presidente reuniu com a Arqt.ª Luísa Valério, a PLANARQ e a CCDRA 
com o fim de retomar a revisão do PDM que estava suspenso desde o final de 2009.-------------------------- 
- No dia 8 de Janeiro efectuou-se nos Bombeiros Voluntários de Alvito uma acção de formação da 
Comissão de Protecção Civil Distrital, com o novo veículo de comando de operações e comunicações.---- 
- No dia 13 de Janeiro celebrou-se o Dia do Atletismo, com a participação da Associação de Atletismo de 
Beja e o Agrupamento de Escolas, estiveram no Pavilhão cerca de cem crianças.-------------------------------   
- Presente para conhecimento o ofício n.º 21, de 8 de Janeiro, da Associação de Pais, Encarregados de 
Educação e Amigos das Escolas P.P. 1-2-3 de Alvito, assim como a cópia dos respectivos Estatutos. (doc. 
anexos II e III-3)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- 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 IV e V-
2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 - ASSUNTO: ACTA ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número oitenta  e quatro ------------------------------------------------------------------------------ 
Presente a acta da reunião ordinária de trinta de Dezembro de dois mil e nove, cuja leitura foi dispensada, 
por ter sido previamente distribuída.------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 - ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À NOVALVITO PARA FAZER FACE À 
DESPESA SUPORTADA RELATIVAMENTE AO ESTAGIÁRIO JORGE COROADO.  ------------------ 
Deliberação número oitenta  e cinco ------------------------------------------------------------------------------ 
Presente o ofício n.º 753/09 da NOVALVITO sobre o assunto em título, considerando o mesmo, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de € 894,62 
(oitocentos noventa e quatro euros e sessenta e dois cêntimos), destinado ao fim acima mencionado. (doc. 
anexos VI e VII)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 4 - ASSUNTO: SUBSÍDIO ANUAL A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALVITO.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número oitenta  e seis -------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício n.º 1853/09 da Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito sobre o assunto em 
título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição do 
subsídio anual no valor de € 102.450,00 (cento e dois mil e quatrocentos e cinquenta euros) a transferir 
em duodécimos e distribuído conforme grelha apresentada, bem como a outras ajudas a atribuir 
pontualmente.  (doc. anexos VIII-2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 5 - ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALVITO.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número oitenta  e sete --------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o orçamento da reparação do gerador instalado no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Alvito, 
considerando a sua utilidade e que o mesmo foi adquirido pela Câmara, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 2.331,34 (dois mil trezentos e trinta e um 
euros e trinta e quatro cêntimos), destinado a fazer face ao pagamento da reparação do referido gerador.  
(doc. Anexo IX)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL-------- 



Ponto 6 - ASSUNTO: REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 
MUNICIPAIS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número oitenta e oito ---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o projecto de Regulamento, Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, assim como o Estudo 
Económico-Financeiro para apuramento das taxas que dele fazem parte integrante, a aplicar no Concelho 
de Alvito. Os referidos documentos foram submetidos a apreciação pública em cumprimento do  
 
 
 
 
 
 
 
preceituado no n.º 2, do art.º 118.º do CPA. Durante os 30 dias em que os documentos estiveram sujeitos a 
apreciação pública não foram apresentadas quaisquer sugestões. Esteve presente na reunião o Dr. Belchior 
Lourenço, que prestou alguns esclarecimentos sobre o estudo económico efectuado e como se chegou ao 
valor das taxas e preços das tabelas propostas.------------------------------------------------------------------------ 
Colocada a proposta a votação, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar os referidos 
documentos e submeter os mesmos à Assembleia Municipal. (doc. Anexo  X)----------------------------------------------- 

Ponto 7 - ASSUNTO: RECEITAS DE COBRANÇA VIRTUAL.----------------------------------------------- 
Deliberação número oitenta e nove---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação da Coordenadora Técnica da Secção Financeira e Contabilidade sobre o assunto em 
título, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a virtualização das 
receitas enumeradas na referida informação, que a Secção de Taxas e Licenças, a Secção de Contabilidade 
e a Tesouraria desenvolvam o respectivo controlo no exercício do mandato de 2009/2013.(doc. Anexo XI-2)---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ponto 8 - ASSUNTO: ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAIS PARA: 1 – TÉCNICO 
SUPERIOR (ENGENHARIA CIVIL), 1 – COORDENADOR TÉCNICO /COORD. DE UNIDADE 
ORGÂNICA FLEXÍVEL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
ALVITO, 1 – ASSISTENTE OPERACIONAL (AUXILIAR DE ACÇÃO EDUCATIVA).------------------------ 
Deliberação número noventa ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a proposta sobre o assunto em título, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, a abertura do procedimento concursal comum conforme estabelecido na referida 
proposta.(doc. Anexo XII)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO--------------- 
Ponto 9 - ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO – GRUPO 
DESPORTIVO E CULTURAL BARONIA.------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número noventa e um ---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Grupo Desportivo e Cultural Baronia, assim como a informação do Responsável do 
Sector de Juventude e Desporto, sobre o assunto em título, considerando os mesmos, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de € 200 (duzentos euros), 
destinado à realização do Jantar de Natal dos seus Atletas. (doc. Anexo XIII e XIV)----------------------------------------  
Ponto 10 - ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO – GRUPO 
DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO.----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número noventa e dois ---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Grupo Desportivo e Cultural Baronia, assim como a informação n.º 72/2009 do 
Responsável do Sector de Juventude e Desporto, sobre o assunto em título, considerando os mesmos, o 
Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de € 200 
(duzentos euros), destinado à realização do Jantar de Natal dos seus Atletas. (doc. Anexo XV e XVI)-------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Período para intervenção do Público---------------------------------------------------------------------------------   
Foi aberta a reunião ao público para o período de informações e esclarecimentos, tendo o Senhor António 
Pereira referido que tinha pena de não perceber alguns assuntos que são discutidos na reunião, porque não 
tem conhecimento dos mesmos, dando o exemplo das taxas.-------------------------------------------------------
O Senhor Presidente informou o Munícipe que o Regulamento, Tabela de Taxas e Preços e Estudo 
Económico, estiveram em consulta pública durante trinta dias.----------------------------------------------------     



O outro assunto que o Senhor apresentou foi sobre as Bolsas de Estudo, que tal como nos anos anteriores 
estão os processos atrasados e esta é uma situação que ele gostaria de ver melhorada, já se está em Janeiro 
e ainda não foram atribuídas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que os processos estão a ser organizados, o atraso é devido aos documentos  
entregues pelas Universidades, que também se atrasam, mas o objectivo é tentar sempre melhorar este  
processo .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
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 dezassete horas e quarenta minutos.---------------------------------------------------- 
 
Eu, Mariana Teresa Coelho, Coordenadora Técnica, na qualidade de Secretária, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

/João Luís Batista Penetra/ 
 
 

A Secretária, 
 
 
 

/Mariana Coelho/ 


