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RESUMO DIARIO DA TESOURARIA REFERENTE AO DIA 21.09.2010 

 

Designação Saldo do dia Totais 

          21-09-10   

   Activos        

- Caixa     393,46 €   

- Depósitos em Instituições Bancárias     

- Caixa Geral de Depósitos (13430/Ordem) 505.914,20 €   

- Caixa Geral de Depósitos (756/O.T) 126.045,76 €   

- Caixa Geral de Depósitos (93030/Ordem) 2.329,78 €   

- Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de VNB (58196/Ordem) 10.513,84 €   

- Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Alvito (76153/Ordem) 1.983,15 €   

- Banco Espírito Santo (910005/Ordem)  1.962,94 €   

- Banco Português de Investimento 26.581,47 €   

        675.724,60 € 

Dividas de Clientes 21.164,50 €   

        
                    
21.164,50 €  

      TOTAL ACTIVO 696.889,10 €  

Passivos      

- Empréstimos Obtidos     

- Caixa Geral de Depósitos 823.334,28 €   

- 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 €   

        1.482.253,66 € 

- Fornecedores 175.192,61 €   

- Empreiteiros 407.480,95 €   

        582.673,56 € 

          TOTAL PASSIVO 2.064.927,22 €  

 



 
 
 
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; ------------------------ 
Ponto Dois – Ratificação do Acto do Senhor Presidente da Câmara 
referente ao pedido de inumação de cadáver de DEOLINDA CELESTE 
CABANAS, em que foi Requerente MARIA DA CONCEIÇÃO CABANAS DAS 
NEVES. ---------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Três – Ratificação do Acto do Senhor Presidente da Câmara 
referente ao pedido de inumação de cadáver de VIRGILIO JOAQUIM 
MONCACHO, em que foi Requerente MARIA CAROLINA CHARRUA 
MONCACHO. ---------------------------------------------------------------------- 
Ponto Quatro – Ratificação do acto do Senhor Presidente da Câmara 
referente ao Pedido de Concessão de Licença Especial de Ruído, em foi 
Requerente a SOCIEDADE FILARMÓNICA INSTRUÇÃO E RECREIO 
VILANOVENSE. -------------------------------------------------------------- 
Ponto Cinco – Proposta de Deliberação sobre autorização de substituição 
de donatário de prédio urbano. ----------------------------------------------- 
Ponto Seis – Proposta de deliberação sobre autorização de constituição de 
ónus sobre prédio urbano doado. ------------------------------------------------- 
Ponto Sete – Proposta de deliberação sobre a abertura dos procedimentos 
concursais nºs 04 e 05 de 2010. ------------------------------------------------- 
Ponto Oito – Proposta de deliberação sobre alteração à tabela de preços 
em vigor – Fornecimento de Água. -------------------------------------------
Ponto Nove – Proposta de Deliberação sobre a Concessão de Apoios no 
âmbito da Acção Social Escolar a Alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico – 
Ano Lectivo 2010/2011. ---------------------------------------------------------- 
Ponto Dez – Proposta de Deliberação sobre a atribuição, renovação e 
Pagamento das Despesas de Saúde aos Utentes do Cartão Social do 
Munícipe Idoso. ------------------------------------------------------------------ 
Ponto Onze – Proposta de Deliberação sobre a concessão de apoio ao 
GRUPO CAMPOS DO ALENTEJO para fazer face às despesas com a sua 
deslocação a Toronto – Canadá. ----------------------------------------------



Ponto Doze – Proposta de deliberação sobre a concessão de apoio ao 
CLUBE DA NATUTREAZA DE ALVITO. ------------------------------------- 
Ponto Treze – Proposta de deliberação sobre a concessão de apoio ao 
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL BARONIA. ---------------------------- 
Ponto Catorze – Proposta de deliberação sobre a concessão de apoio à 
ASSOCIAÇÃO JUVENIL NOVA GERAÇÃO. ----------------------------------- 
Ponto Quinze – Proposta de deliberação sobre a concessão de apoio à 
CASA DO BENFICA DE VIANA DO ALENTEJO. --------------------------- 
Ponto Dezasseis – Proposta de deliberação sobre a Hasta Pública de 
Concessão de Terrados para Divertimentos Mecânicos no Parque de 
Feiras – Feira dos Santos 2010. ---------------------------------------------- 
Ponto Dezassete – Proposta de deliberação sobre a tomada de posse 
administrativa de um imóvel sito na Rua Pinto de Melo, n.º 87 na freguesia 
de Vila Nova da Baronia, propriedade dos HERDEIROS DE ANTÓNIO 
SARAGOÇA. ---------------------------------------------------------------------- 
Ponto Dezoito – Proposta de deliberação sobre o Licenciamento de placa 
de publicidade no prédio urbano sito no Largo do Castelo, nºs 4 e 5 em 
Alvito em que foi requerente a firma FJCONTA – GABINETE DE 
CONTABILIDADE LDA. ------------------------------------------------------ 
Ponto Dezanove – Proposta de deliberação sobre o licenciamento anual de 
uma máquina de diversão registada na Câmara Municipal de Beja com o n. º 
01/2004, para instalar no Bar Porta 36, sito na Rua João de Deus, n.º 36 na 
freguesia de Vila Nova da Baronia, cuja entidade exploradora é Dilma Évora 
Fonseca e Requerente ANTÓNIO JOSÉ FIGUEIRA TARECO. --------------- 
Ponto Vinte – Proposta de deliberação sobre a atribuição de número de 
polícia na Rua Dr. Luís Cerqueira em Alvito, em que é Requerente ANTÓNIO 
MACHADO DA CONCEIÇÃO. ---------------------------------------------------- 
Ponto Vinte e Um – Proposta de deliberação sobre a atribuição de número 
de polícia na Rua de Abrantes em Alvito, em que é Requerente a Firma 
FRANCISCO MARQUES & FILHA LDA. ---------------------------------------- 

*PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA* 
O Senhor Presidente informou os Senhores Vereadores sobre a 
actividade Municipal, nomeadamente sobre os seguintes assuntos: --------
- 10 de Setembro – Realizou-se no quartel dos Bombeiros de Alvito, um 
almoço convívio com as equipas de intervenção, assinalando o final da 
época de fogos florestais. O Senhor Presidente esteve presente. --------
- Ainda neste dia, na Vila de Vidigueira, com a presença do Senhor 
Governador Civil do Distrito de Beja, fez-se a entrega dos diplomas de 
participação aos jovens que estiverem envolvidos no programa “Jovens 
para as Florestas”. Na cerimónia, participou o Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Luís Beguino. Do concelho de Alvito, dezanove jovens receberam 



o respectivo diploma, tendo sido este, o Concelho com maior participação. 
11 de Setembro – Por iniciativa da Sociedade Filarmónica de Instrução 
e Recreio Vilanovense, realizou-se em Vila Nova da Baronia, uma festa de 
homenagem ao Senhor José Joaquim Luís. O respectivo Senhor foi 
director da respectiva colectividade e também foi Presidente da Junta 
de Freguesia de Vila Nova da Baronia. A Câmara Municipal apoiou o evento 
e fez a oferta de uma placa a um elemento da família. ---------------------
13 de Setembro – Reuniu em Beja, o Conselho Executivo da CIMBAL. No 
mesmo foi feito o ponto da situação das candidaturas elaboradas pelos 
municípios ao INALENTEJO no âmbito da contratualização de verbas 
com a CIMBAL. ---------------------------------------------------------------- 
- Ainda neste dia, o Senhor Presidente assistiu à estreia do filme 
“Assalto ao Santa Maria”, tendo sido um dos convidados. ------------------
15 de Setembro – Realizou-se uma Assembleia Geral da CECA. Na mesma 
foram eleitos os novos órgãos sociais daquela cooperativa. O Senhor 
Presidente representou a Câmara, que é sócio benemérito, logo, sem 
direito a voto. ----------------------------------------------------------------- 
18 de Setembro – O Grupo Desportivo Baronia, organizou um torneio de 
futsal. No mesmo esteve presente o Senhor Presidente da Câmara, em 
representação da mesma. -----------------------------------------------------
18 de Setembro – Realizou-se em Vila Nova da Baronia o Encontro anual 
de Grupos Corais Alentejanos, organizado pelo Grupo de Cante Coral 
Amigos do Cante. Estiveram presentes, o Senhor Presidente e os 
Senhores Vereadores Luís Beguino, Vicente Maurício e Fernando Viola. --
19 de Setembro – Realizou-se um passeio de ciclo-turismo organizado 
pela Casa do Benfica de Viana do Alentejo. Este evento incluiu no seu 
itinerário as duas freguesias do Município de Alvito, tendo mesmo feito a 
paragem para abastecimento em Vila Nova da Baronia. Do nosso Concelho 
participaram duas equipas, uma do Grupo Desportivo de Alvito e outra do 
Grupo Desportivo da Baronia. O Senhor Presidente da Câmara de Alvito 
esteve presente, a convite da organização. ----------------------------------
20 de Setembro – Em Cuba, reuniu o Conselho Directivo da AMCAL. --
Ainda neste dia, em Évora, na sede da CCDR Alentejo, o Senhor Vereador 
Luís Beguino, o Senhor Dr. Pedro Carvalho e a Senhora Arquitecta Luísa 
Valério, reuniram com a Senhora Dr.ª Lina Jan, para abordarem o tema 
da necessidade de adaptação do PDM de Alvito ao recentemente 
aprovado PROTA. ------------------------------------------------------------- 
20 de Setembro – Visitaram o Concelho, os Senhores Deputados 
Conceição Casanova e Pita Ameixa, eleitos do Partido Socialista pelo 
circulo de Beja,. Os mesmos visitaram as obras da nova escola básica, 
tendo-se feito acompanhar pelo Senhor Presidente da Câmara e pelo 



Senhor Vereador Vicente Maurício. ------------------------------------------
21 de Setembro – A equipa  que está a desenvolver o Plano de Marketing 
Territorial realizou no Centro Cultural de Alvito, um Workshop sobre o 
tema “Ideia Força para Alvito”, que serviu para apresentação, discussão e 
validação dos resultados obtidos pelo método DELPHI nas anteriores 
sessões, bem como para definir o ADN de Alvito. --------------------------
22 de Setembro – A equipa que está a desenvolver o Plano de 
Desenvolvimento Estratégico, reuniu na biblioteca de Alvito com todos os 
Vereadores da Câmara, para auscultar os mesmos sobre o tema, bem 
como apresentar os resultados preliminares já alcançados e explicar o 
método que tem estado a ser seguido. Os eleitos foram unânimes em 
elogiar a iniciativa e na esperança que têm no resultado final do trabalho. 
Foi ainda apresentado à Câmara, para conhecimento, o seguinte 
expediente: -------------------------------------------------------------------- 
- Email enviado pelo Senhor Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do 
Partido Comunista Português, contendo a interpelação formulada ao 
Governo, através do Senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações, pelo Senhor Deputado Bruno Dias, sobre a imposição do 
uso de dispositivos electrónicos de matricula aos utentes das auto-
estradas. (Doc. anexo II-1) -------------------------------------------------- 
- Email enviado pela Senhora Secretária do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português, no qual dá conhecimento, por cor cópia, da 
declaração politica da Senhora Deputada Rita Rato sobre o inicio do ano 
escolar. (Doc. anexo III- 1). -------------------------------------------------- 
- Email enviado pelo Senhor Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do 
Partido Comunista Português, contendo a interpelação formulada ao 
Governo, através do Senhor Ministro da Administração Interna, pelo 
Senhor Deputado João Ramos, a propósito da diminuição da capacidade 
de intervenção da Guarda Nacional Republicana no Distrito de Beja. (Doc. 
anexo IV-1). ------------------------------------------------------------------- 
De seguida, o Senhor Presidente convidou os Senhores Vereadores a 
apresentar assuntos de interesse geral para o concelho. ------------------- 
Tomando a palavra, o Senhor Vereador Fernando Viola, manifestou o seu 
agrado sobre a reunião em que esteve presente, acerca do Plano de 
Desenvolvimento Estratégico, referindo que se trata de um projecto 
extraordinário para o concelho e que o executivo pode contar com a ajuda 
dos Vereadores do Partido Socialista em levar por diante tão importante 
Plano. -------------------------------------------------------------------------- 
Informou ainda a Câmara que, esteve com um dos beneficiários da 
electrificação rural (Montes de Albergaria) e que o mesmo lhe havia dito 
que o assunto não estava resolvido, por falta de pagamento de um dos 



beneficiários. Achando estranha a questão, solicitou esclarecimentos. ----
Pelo Senhor Presidente, foi informado que, relativamente ao primeiro 
assunto, há muito que um Plano desta natureza deveria ter sido 
executado; mas o importante é que agora se faça e que o mesmo seja o 
mais consensual possível. Relativamente ao segundo assunto, o Senhor 
Presidente informou que efectivamente, houve um beneficiário (Dr. Sá 
Leal) que se atrasou com o pagamento da parte do montante que lhe 
cabia, mas que o dinheiro já tinha sido recebido nos cofres da Câmara, 
pelo que havia condições para se avançar com o processo da 
electrificação. --------------------------------------------- 

*ORDEM DO DIA* 
Ponto Um – Aprovação da acta da reunião anterior; ------------------------ 
Deliberação número trezentos e catorze. --------------------------------
Foi apresentada a acta número dezanove relativa à reunião de Câmara 
realizada no dia oito 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 unanimidade. --------------------------------------------------- 

*Unidade Orgânica de Administração Geral* 
Ponto Dois – Ratificação do Acto do Senhor Presidente da Câmara 
referente ao pedido de inumação de cadáver de DEOLINDA CELESTE 
CABANAS, em que foi Requerente MARIA DA CONCEIÇÃO CABANAS DAS 
NEVES. ---------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e quinze --------------------------------------- 
Presente o requerimento em título e nele aposto o despacho favorável do 
Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
acto. (Doc. anexo V-2). ------------------------------------------------------- 
Ponto Três – Ratificação do Acto do Senhor Presidente da Câmara 
referente ao pedido de inumação de cadáver de VIRGILIO JOAQUIM 
MONCACHO, em que foi Requerente MARIA CAROLINA CHARRUA 
MONCACHO. ---------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e dezasseis ----------------------------------- 
Presente o requerimento em título e nele aposto o despacho favorável do 
Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
acto. (Doc. anexo VI-3). ------------------------------------------------------ 
Ponto Quatro – Ratificação do acto do Senhor Presidente da Câmara 
referente ao Pedido de Concessão de Licença Especial de Ruído, em foi 
Requerente a SOCIEDADE FILARMÓNICA INSTRUÇÃO E RECREIO 
VILANOVENSE. -------------------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e dezassete ----------------------------------- 



Presente o requerimento em título e nele aposto o despacho favorável do 
Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
acto. (Doc. anexo VII-4). ----------------------------------------------------- 
Ponto Cinco – Proposta de Deliberação sobre autorização de substituição 
de donatário de prédio urbano. ----------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e dezoito. ------------------------------------ 
Presente o ofício com a referencia 197/2010, da CHC – Construção 
Habitação Cooperativa, a solicitar autorização de substituição de donatário 
do prédio urbano sito na Rua das Fábricas, em Alvito, o qual havia sido doado 
àquela pelo Município, conforme Protocolo de Cooperação celebrado com a 
FENACHE (Federação Nacional de Cooperativas de Habitação Económica). 
Considerando que a UNIFE – União de Cooperativas de Faro e Évora, C.R.L., 
se substituiu à CHC como promotora de todos os fogos objecto do referido 
protocolo, assumindo todos os anteriores compromissos e responsabilidades 
inerentes, nos termos legais que fundamentaram a celebração do aludido 
protocolo, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar aquela 
substituição. (Doc. anexoVIII-5). ----------------------------------------------- 
Ponto Seis – Proposta de deliberação sobre autorização de constituição de 
ónus sobre prédio urbano doado. ------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e dezanove. ----------------------------------- 
Presente o ofício referência CM/SS 02/2010 197/2010, da UNIFE – União 
de Cooperativas de Faro e Évora, C.R.L, a solicitar autorização de 
constituição de ónus sobre o prédio urbano doado à CHC, agora substituída 
em virtude da deliberação anterior, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
autorizar o actual donatário a constituir ónus sobre o referido prédio 
urbano, em qualquer instituição de crédito. (Doc. anexo IX-6). ---------------- 
Ponto Sete – ASSUNTO: Proposta de deliberação sobre a abertura dos 
procedimentos concursais nºs 04 e 05 de 2010. -------------------------------- 
Deliberação número trezentos e vinte. --------------------------------------- 
Presentes as informações técnicas do dirigente da UNAG – Unidade 
Orgânica de Administração Geral, e nelas aposto o despacho do Senhor 
Presidente, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do 
procedimento concursal nº4/2010 para a constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado para a ocupação do posto de 
trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, área de Assistente 
Social, melhor caracterizado no mapa de pessoal em vigor, nos moldes e 
condições expressas na informação e anexo I, bem como autorizar a 
abertura do procedimento concursal n.º 05/2010 para a constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para a 
ocupação do posto de trabalho da carreira e categoria de Assistente 
Técnico, área de Animação Sociocultural/Desporto, melhor caracterizado no 



mapa de pessoal em vigor, nos moldes e condições expressas na informação e 
anexo II e colha autorização da Assembleia Municipal nos termos do artigo 
23º da Lei 3-B/2010 de 28 de Abril e artigo 6º do Decreto Lei 209/2009 de 
3 de Setembro (Doc. anexo X-7). ------------------------------------------------ 
Ponto Oito – Proposta de deliberação sobre alteração à tabela de preços em 
vigor – Fornecimento de Água. --------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e vinte e um. --------------------------------- 
Em consequência da passagem da gestão da água em alta para a empresa 
“Aguas Públicas do Alentejo”, registou-se um aumento dos custos da água 
que ronda o triplo dos anteriores custos suportados pelas Câmaras que 
constituem a AMCAL. Nesse sentido esteve presente o oficio nº73/2010, da 
AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, a notificar o 
Município da deliberação do seu Conselho Directivo tomada na sua reunião 
extraordinária realizada em 09 de Setembro transacto, sobre a alteração 
do preço do fornecimento da água em baixa, bem como a seguinte proposta: - 

 
CONSUMO DE 

ÁGUA 

 
ESCALÕES 

 
€ / m3 

 
 

Doméstico 

0 a 6 
Mais de 6 a 12 
Mais de 12 a 20 
Mais de 20 a 30 
Mais de 30 

0,48 
0,75 
1,90 
2,74 
3,68 

Comércio, Indústria e 
Agricultura 

0 a 25 
Mais de 25 

0,98 
2,77 

Estado, Autarquias e 
Entidades de Direito Público 

 
0 a 25 

Mais de 25 

 
1,65 
2,75 

 
IPSS e Colectividades 

0 a 25 
Mais de 25 

 

0,56 
2,03 

Deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar os novos preços. (Doc. anexo 
XI-8). ------------------------------------------------------------------------------ 

*Unidade Orgânica de Acção Social, Educação e Bibliotecas* 
Ponto Nove – Proposta de Deliberação sobre a Concessão de Apoios no 
âmbito da Acção Social Escolar a Alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico – 
Ano Lectivo 2010/2011. ---------------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e vinte e dois. ------------------------------- 
Presente a proposta e documentos que a constituem, foi a mesma 
apreciada e submetida a deliberação, tendo sido aprovada, por 
unanimidade. Assim e em face do presente acto, foi concedido apoio ao 
seguinte Beneficiário, que ficou posicionado no 2º escalão: ------------------- 
- Tomás Lemos Matoso Rodrigues. (Doc. anexo XII-9). ---------------------
Ponto Dez – Proposta de Deliberação sobre a atribuição, renovação e 
Pagamento das Despesas de Saúde aos Utentes do Cartão Social do 
Munícipe Idoso. ------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número trezentos e vinte e três. ------------------------------- 



Presente a proposta e documentos que a constituem e, ainda, no estrito 
cumprimento do Regulamento Municipal do Cartão Social do Munícipe Idoso, 
foi a mesma apreciada e submetida a deliberação, tendo sido aprovada, 
por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- 
Assim e em face do presente acto, foram deferidas a atribuição do cartão 
social do munícipe idoso para o ano de 2008 e renovação para 2009 e 
2010 bem como o pagamento de cinquenta por cento das despesas 
medicamentosas do seguinte utente: ------------------------------------------- 
- António Augusto Fialho, -----------------------------------------------------
sendo-lhe ainda nos termos supra referidos, atribuídas as seguintes 
importâncias: ------------------------------------------------------------------ 
- €696.03(Seiscentos e noventa e seis euros e três cêntimos) referentes 
ao ano de 2008; --------------------------------------------------------------- 
- €338,19(Trezentos e trinta e oito euros e dezanove cêntimos, 
referentes ao ano de 2009; -------------------------------------------------- 
- €51,82€(Cinquenta e um euro e oitenta e dois cêntimos) referentes ao ano 
de 2010 – Até 19 de Setembro transacto. (Doc. anexo XIII-10). ------------- 

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

Ponto Onze – Proposta de Deliberação sobre a concessão de apoio ao 
GRUPO CAMPOS DO ALENTEJO para fazer face às despesas com a sua 
deslocação a Toronto – Canadá. ---------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e vinte e quatro --------------------------- 
Presente a proposta e documentos que a constituem, foi a mesma apreciada 
e submetida a deliberação, tendo sido aprovada, por unanimidade. ----------- 
Assim e em face do presente acto, foi atribuído ao Grupo Campos do 
Alentejo, um subsidio no valor de €4 000.00 (Quatro mil euros) para fazer 
face às despesas com a sua deslocação a Toronto, Canadá, onde irá actuar. 
(Doc. anexo XIV-11). ------------------------------------------------------------- 
Ponto Doze – Proposta de deliberação sobre a concessão de apoio ao 
CLUBE DA NATUTREAZA DE ALVITO. ------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e vinte e cinco. ------------------------------
Presente a proposta e documentos que a constituem, foi a mesma apreciada 
e submetida a deliberação, tendo sido aprovada, por unanimidade. ----------- 
Assim e em face do presente acto, foi atribuído ao Clube da Natureza de 
Alvito, um subsidio no valor de €392,04 (Trezentos e noventa e dois euros e 
quatro cêntimos) para fazer face às despesas efectuadas com deslocações 
em transportes próprios durante o mês de Julho transacto. (Doc. anexo XV-
12). -------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto treze – Proposta de deliberação sobre a concessão de apoio ao 
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL BARONIA. ---------------------------- 



Deliberação número trezentos e vinte e seis. --------------------------------  
Presente a proposta e documentos que a constituem, foi a mesma apreciada 
e submetida a deliberação, tendo sido aprovada, por unanimidade. ----------- 
Assim e em face do presente acto, foi atribuído ao Grupo Desportivo e 
Cultural Baronia, um subsídio no valor de €659,09 (Seiscentos e cinquenta e 
nove euros e nove cêntimos), para fazer face às despesas com o IV Passeio 
de Ciclo Turismo. (Doc. anexo XVI-13) ----------------------------------------- 
Ponto Catorze – Proposta de deliberação sobre a concessão de apoio à 
ASSOCIAÇÃO JUVENIL NOVA GERAÇÃO. ----------------------------------- 
Presente a proposta e documentos que a constituem, foi a mesma apreciada 
e submetida a deliberação, tendo sido aprovada, por unanimidade. ----------- 
Assim e em face do presente acto, foi atribuído à Associação Juvenil 
Nova Geração, um subsidio no valor de €1.307,28€ (Mil trezentos e sete 
euros e vinte e oito cêntimos), para fazer face às despesas com o aluguer 
de casas de banho portáteis, no âmbito das Festas de Alvito. (Doc. Anexo 
XVII-14) ---------------------------------------------------------------------- 
Ponto Quinze – Proposta de deliberação sobre a concessão de apoio à 
CASA DO BENFICA DE VIANA DO ALENTEJO. --------------------------- 
Deliberação número trezentos e vinte e nove. ------------------------------ 
Presente a proposta e documentos que a constituem, foi a mesma apreciada 
e submetida a deliberação, tendo sido aprovada, por unanimidade. ----------- 
Aquando da sua apreciação foi referido pelo Senhor Presidente que, embora 
o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, no seu artigo 
2º apenas considere como beneficiários de apoios financeiros, as 
entidades/associações de cariz desportivo e recreativo do concelho de 
Alvito, o percurso do evento fez-se pelas freguesias de Alvito e Vila Nova 
da Baronia, tendo nesta última, parado para reabastecimento, e no mesmo 
evento participaram duas equipas deste Concelho, uma do Grupo Desportivo 
de Alvito e outra do Grupo desportivo da Baronia, pelo que em seu entender, 
era o mesmo merecedor de apoio financeiro. ------------------- 
Assim e em face do presente acto, foi atribuído à Casa do Benfica de Viana 
do Alentejo, designadamente à Secção de Ciclo Turismo, um subsidio no 
valor de €250.00 (Duzentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas 
com a realização do 12º Passeio de Ciclo Turismo. (Doc. anexo XVIII-15) –  

*Unidade Orgânica de Gestão Urbanística e Ambiente* 
Ponto Dezasseis – Proposta de deliberação sobre a Hasta Pública de 
Concessão de Terrados para Divertimentos Mecânicos no Parque de 
Feiras – Feira dos Santos 2010. ---------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e trinta. -------------------------------------- 
Presente a proposta e documentos que a constituem, foi a mesma apreciada 
e submetida a deliberação, tendo sido aprovada, por unanimidade. ----------- 



Assim e em consequência do acto, foram aprovados os termos e condições 
da Hasta Pública para Concessão de Terrados para Divertimentos Mecânicos 
no recinto da Feira dos Santos 2010. (Doc. anexo XIX-16). ------------------- 
Ponto Dezassete – Proposta de deliberação sobre a tomada de posse 
administrativa de um imóvel sito na Rua Pinto de Melo, n.º 87 na freguesia 
de Vila Nova da Baronia, propriedade dos HERDEIROS DE ANTÓNIO 
SARAGOÇA. ---------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e trinta e um. -------------------------------- 
Presente a informação nº9/2010, oriunda da fiscalização e nela aposto o 
despacho da Dirigente da supra identificada Unidade, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, tomar posse administrativa do imóvel, a fim de proceder 
aos trabalhos mencionadas no auto de vistoria nº3/2010,nos termos do 
artigo 91º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, na actual versão. 
(Doc. anexo XX-17). -------------------------------------------------------------- 
Ponto Dezoito – Proposta de deliberação sobre o Licenciamento de placa de 
publicidade no prédio urbano sito no Largo do Castelo, nºs 4 e 5 em Alvito 
em que foi requerente a firma FJCONTA – GABINETE DE 
CONTABILIDADE LDA. ---------------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e trinta e dois. ------------------------------ 
Presente a proposta de deliberação e os documentos que a constituem, foi 
alertado o Senhor Vereador Fernando Viola do seu impedimento legal em 
participar na apreciação e votação da presente proposta de deliberação em 
virtude da sua posição de sócio na aludida firma, o qual se retirou da sala. --- 
De seguida foi a proposta apreciada e submetida a deliberação, tendo a 
mesma sido aprovada, por unanimidade. (Doc. anexo XXI-18) ----------------- 
Ponto Dezanove – Proposta de deliberação sobre o licenciamento anual de 
uma máquina de diversão registada na Câmara Municipal de Beja com o n. º 
01/2004, para instalar no Bar Porta 36, sito na Rua João de Deus, n.º 36 na 
freguesia de Vila Nova da Baronia, cuja entidade exploradora é Dilma Évora 
Fonseca e Requerente ANTÓNIO JOSÉ FIGUEIRA TARECO. --------------- 
Deliberação número trezentos e trinta e três. ------------------------------ 
Presente o pedido em título, assim como a informação da fiscalização e 
parecer favorável da Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial de 
Alvito, deliberou a Câmara, por unanimidade, conceder a licença de 
exploração para a dita máquina, pelo período de um ano, ao abrigo das 
disposições conjugadas dos artigos 3º e 23º do Decreto lei n.º 310/2002, de 
18 de Dezembro, na actual versão. (Anexo XXII-19) --------------------------- 
Ponto Vinte – Proposta de deliberação sobre a atribuição de número de 
polícia na Rua Dr. Luís Cerqueira em Alvito, em que é Requerente ANTÓNIO 
MACHADO DA CONCEIÇÃO. ---------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e trinta e quatro. ---------------------------- 



Presente a informação n.º 16/2010, oriunda da Fiscalização e nela aposto o 
despacho da Dirigente da supra identificada Unidade e ainda no estrito 
cumprimento do disposto no artigo 117º do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, deliberou a Câmara, por 
unanimidade, atribuir o n.º 123 para o vão da entrada do prédio (portão 
pequeno) e o n.º 127 para o outro vão da entrada do prédio (portão grande de 
garagem), ambos confinantes com o dito arruamento. (Doc. anexo XXIII-20) 
Ponto Vinte e Um – Proposta de deliberação sobre a atribuição de número 
de polícia na Rua de Abrantes em Alvito, em que é Requerente a Firma 
FRANCISCO MARQUES & FILHA LDA. ---------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e trinta e cinco. ----------------------------- 
Presente a informação n.º 54/2010, oriunda da Fiscalização e nela aposto o 
despacho da Dirigente da supra identificada Unidade e ainda no estrito 
cumprimento do disposto no artigo 117º do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, deliberou a Câmara, por 
unanimidade, atribuir o n.º 3A para o vão da entrada do prédio confinante 
com o dito arruamento. (Doc. anexo XXIV-21) ---------------------------------- 

* 
Esgotados os assuntos incluídos no período de Antes da Ordem do Dia, o 
Senhor Presidente informou a Câmara que além daqueles, havia outro, cuja 
decisão era urgente, pelo que solicitou aos Senhores Vereadores, nos termos 
do artigo 19º 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, a deliberação imediata sobre o 
mesmo. ---------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e trinta e seis. ------------------------------ 
A Câmara deliberou, por unanimidade, apreciar e deliberar sobre a Proposta 
de alteração do PDM – Plano Director Municipal de Alvito, por adaptação ao 
PROTA – Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo. --------- 
Proposta de alteração do PDM – Plano Director Municipal de Alvito, por 
adaptação ao PROTA – Plano Regional de Ordenamento do Território do 
Alentejo. -------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e trinta e sete. ------------------------------- 
Assim, presente a proposta de deliberação sobre a alteração por adaptação 
e documentos que a instruíram, deliberou a Câmara, por unanimidade, 
aprovar, nos termos do artigo 97º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial, a alteração ao PDM do concelho de Alvito, por adaptação 
ao PROTALENTEJO. Mais deliberou submeter a mesma para aprovação à 
Assembleia Municipal de Alvito. (Doc. Anexo XXV-01) ------------------------- 
Aprovação, em minuta, do texto das deliberações tomadas nesta 
reunião; --------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número trezentos e trinta e oito. ------------------------------ 



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 sido encerrada de seguida por se verificar a ausência 
do mesmo. ----------------------------------------------------------------------- 

*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, 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, Maria Leonor Lopes Maurício, Assistente Técnica, na qualidade de 
Secretária, a redigi. 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

João Luís Batista Penetra 
 
 
 

A Secretária 
 
 

Maria Leonor Lopes Mauricio 
 


