
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA      
VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO 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 cento e nove -------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões justificou a sua ausência na presente reunião, por motivos profissionais, 
que se fez substituir pela D. Isabel Aguiã Camacho. 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 começou por congratular-se com o mail criado e a celeridade com 
que se tratou do processo. Perguntou em que ponto se encontrava o processo do Sr. Francisco Conceição.-- 
O Senhor Presidente informou que concretamente não tinha o ponto da situação, mas que os Serviços 
estavam a tratar do assunto e que estava a andar com a celeridade necessária.---------------------------------- 
O Senhor Vereador Vicente Maurício perguntou se o Senhor Presidente tinha questionado o Director da 
Escola Profissional sobre a questão que o Senhor Vereador Mário Simões tinha colocado, sobre a 
Instituição de Crédito. O Presidente informou que colocou a questão e o que lhe foi transmitido foi que 
todas as Instituições de Crédito foram ouvidas e que a Escola está a trabalhar com as que ofereceram 
melhores condições, não tinha informado ainda, porque o Senhor Vereador Mário Simões não tem estado 
presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 12 de Fevereiro realizou-se o desfile de Carnaval das Escolas.------------------------------------------ 
- Também no dia 12 de Fevereiro abriu ao público a Exposição de MINIATURAS EM MADEIRA de Joaquim 
Januário, que estará patente no Posto de Turismo até ao dia 31 de Março.--------------------------------------- 
- No dia 14 de Fevereiro realizou-se o Corso Carnavalesco organizado pela Junta de Freguesia de Alvito..-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- No dia 15 de Fevereiro realizou-se a reunião do Conselho Directivo da AMCAL, onde esteve presente o 
Senhor Vereador Luís Beguino.---------------------------------------------------------------------------------------- 
- No dia 18 de Fevereiro acompanhou um grupo de Investidores no Concelho numa reunião com o 
Secretário de Estado Professor Carlos Zorrinho.-------------------------------------------------------------------- 
- Também no dia 18 de Fevereiro realizou-se em Beja (Beja Parque Hotel) uma reunião de apresentação 
de Campanha Promocional “No Alentejo há mais”, onde esteve presente o Chefe de Gabinete, Dr. Mário 
Encarnado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- No dia 19 de Fevereiro realizou-se em Vila Nova da Baronia a Sessão da Assembleia Municipal.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Também no dia 19 de Fevereiro realizou-se em Portalegre a reunião da 15.ª Comissão de 
Acompanhamento do PORAlentejo .de  encerramento do Programa, onde esteve presente o Chefe de 
Gabinete, Dr. Mário Encarnado. --------------------------------------------------------------------------------------- 
- No dia 20 de Fevereiro esteve presente no almoço de confraternização da Associação de Caçadores 
Vilanovense, celebrando-se o encerramento da época de caça.---------------------------------------------------- 
- Ainda no dia 20 de Fevereiro realizou-se o CORTA MATO DO ALENTEJO/2010, em Vila Nova da 
Baronia, onde estiveram presentes 380 atletas e respectivos acompanhantes, organização da Associação de 
Atletismo de Beja, com o apoio financeiro e logístico da CMA.--------------------------------------------------- 
- No dia 22 de Fevereiro reuniu a Assembleia Distrital de Beja para aprovação do orçamento para o ano de 
2010, tendo os representantes do Município de Alvito votado contra o mesmo. Este foi aprovado por 
maioria, mas com oito votos contra e três abstenções.--------------------------------------------------------------- 
 



 
 
 
- No dia 23 de Fevereiro reuniu com os Docentes da CECA, a pedido dos mesmos. O Senhor Presidente 
informou que a Câmara está solidária com eles, que está disponível para os acompanhar onde for preciso e 
fazer tudo o que estiver ao alcance desta Câmara Municipal, para manifestar essa solidariedade. Os 
docentes apenas pretendem ser tratados em pé de igualdade com os professores do ensino público, 
nomeadamente nos concursos de colocação.-------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Fernando Viola referiu que não percebe a indiferença do Ministério da Educação com 
a situação da CECA, uma vez que é quem comparticipa a Escola.------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Vicente Maurício é da opinião que o melhor caminho a seguir tem que ser o do regime 
de excepção e o que o Ministério deveria seguir.--------------------------------------------------------------------- 
- 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 III e IV-
2)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 - ASSUNTO: ACTA ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e vinte ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de dez 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 
a Senhora Vereadora em substituição, D. Isabel Camacho, por não ter participado na referida reunião.----- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 - ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELA COMISSÃO DE FESTAS DO 
SENHOR JESUS DOS PASSOS DE ALVITO.----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e vinte e um ---------------------------------------------------------------------------- 
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 250 euros (duzentos e cinquenta 
euros), destinado a fazer face às despesas com a realização da Procissão do Senhor Jesus dos Passos.(doc. 
Anexo V)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL-------- 
Ponto 4 – ASSUNTO: ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.------------------------------------------------ 
Deliberação número cento e vinte e dois --------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que existe uma candidatura no âmbito do POPH – Qualificação dos Profissionais da 
Administração Pública Local que obriga à abertura de uma conta bancária, exclusivamente para esse fim, 
o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, autorizar a abertura da referida conta bancária na Caixa 
Geral de Depósitos de Alvito. (doc. Anexo VI-2)------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 - ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE 
AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE MANUEL AUGUSTO FEIO MIL-HOMENS, PARA A 
SEPULTURA PERPÉTUA N.º 479/10, EM QUE É REQUERENTE ISABEL MARIA PRETO CALHAU 
MIL-HOMENS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e vinte e três --------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o pedido da requerente sobre o assunto em título, contendo o despacho 
favorável proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
ratificar o mesmo. (doc. anexo VII)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO--------------- 
Ponto 6 - ASSUNTO: APOIO FINANCEIRO – DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS – 
CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO.----------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e vinte e quatro ----------------------------------------------------------------------- 
Presente os ofícios n.º 10018-02/2010 do Clube em título, assim como a informação n.º 28 do Técnico do 
Sector de Juventude e Desporto - SJD, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 327,52 (trezentos e vinte sete euros e cinquenta e dois 
cêntimos), para fazer face às deslocações em transportes próprios realizadas, durante o mês de 
Janeiro/2010. (doc. anexos VIII e IX-2)---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
 
 
 
 
 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------
Deliberação número cento e vinte cinco ---------------------------------------------------------------------------- 
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 as seguintes propostas:----------------- 
“REALIZAÇÃO DO CAPITAL DA AMGAP – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PARA A GESTÃO 
DA ÁGUA PÚBLICA NO ALENTEJO NA EMPRESA AGDA – ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO 
S. A.”, “ SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS IMPOSTOS – POSSÍVEL ENCERRAMENTO 
DO SERVIÇO DE FINANÇAS DE ALVITO”, “ 2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO/2010” E “VISTORIA A UMA EDIFICAÇÃO SITA NA RUA DE 
BEJA, N.ºS 9-11-13 DA FREGUESIA E CONCELHO DE ALVITO, PROPRIEDADE DE ALZIRA DA 
PIEDADE TRINDADE GODINHO E HERDEIROS DE LUCILIO DA CRUZ PEREIRA E MARIA 
JOSÉ RUAS”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.---------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e vinte seis ----------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 7 - ASSUNTO: REALIZAÇÃO DO CAPITAL DA AMGAP – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS 
PARA A GESTÃO DA ÁGUA PÚBLICA NO ALENTEJO NA EMPRESA AGDA – ÁGUAS 
PÚBLICAS DO ALENTEJO S. A.------------------------------------------------------------------------------------ 
Na sequência da deliberação, tomada por unanimidade, na Assembleia Intermunicipal da AMGAP – 
Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo – a forma de realização do capital 
desta Associação na Empresa AGDA – Águas Públicas do Alentejo S.A., será na primeira tranche, 
repartida pelos Municípios associados de acordo com a média dos indicadores de Investimento, Volume, 
Facturação e Número de Eleitores.------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do quadro apresentado aquele inclui o capital já realizado, no valor 73.500€ (setenta e três mil 
e quinhentos euros) e o valor do capital a realizar durante o mês de Fevereiro o qual corresponderá a 
171.500€ (cento e setenta e um mil e quinhentos euros), considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, aprovar a participação deste Município na realização desse capital com o 
valor de 3.227,26€ (três mil duzentos e vinte sete euros e vinte seis cêntimos). (doc. anexos X e XI)----------- 

Deliberação número cento e vinte seis ----------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 8 – ASSUNTO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS IMPOSTOS – POSSÍVEL 
ENCERRAMENTO DO SERVIÇO DE FINANÇAS DE ALVITO.--------------------------------------------- 
Deliberação número cento e vinte sete------------------------------------------------------------------------------ 
Presente para conhecimento o ofício n.º 1532/2010 enviado pelo Sindicato dos Trabalhadores dos 
Impostos, solicitando à Câmara Municipal a sua intervenção política, face à adopção de um estudo 
realizado no seio da DGCI, existindo o real perigo de a muito curto prazo ser encerrado o Serviço de 
Finanças de Alvito, sendo este o primeiro passo para de uma forma consumada este Serviço ser fechado.-- 
Considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, manifestar junto do Ministério 
das Finanças a sua preocupação com o teor do referido ofício onde refere o possível encerramento do 
Serviço de Finanças de Alvito e desde já, manifestar a sua total oposição ao encerramento do mesmo, caso 
esteja previsto, sob pena de prejudicar gravemente todos os utentes do mencionado serviço.(doc. Anexo XII)-- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL-------- 
Ponto 9 – ASSUNTO: 2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO/2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e vinte oito------------------------------------------------------------------------------ 
Presentes as alterações em título, depois da análise das mesmas, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, a sua aprovação  (doc. Anexos -XIII-3, XIV-2 e XV).---------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 10 - VISTORIA A UMA EDIFICAÇÃO SITA NA RUA DE BEJA, N.ºS 9-11-13 DA 
FREGUESIA E CONCELHO DE ALVITO, PROPRIEDADE DE ALZIRA DA PIEDADE TRINDADE 
GODINHO E HERDEIROS DE LUCILIO DA CRUZ PEREIRA E MARIA JOSÉ RUAS.----------------- 



 
 
 
Deliberação número cento e vinte nove ------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o Auto de Vistoria n.º 04/09 respeitante à edificação acima referida, considerando o mesmo, o 
Órgão Executivo deliberou por unanimidade, tomar posse administrativa do imóvel, nos termos do n.º 1, 
do art.º 91.º do Dec-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 04 de 
Setembro, a fim de proceder aos trabalhos mencionados no auto de vistoria acima referido, para lhes dar 
execução imediata. (doc. anexos XVI, XVII e XVIII-2)-------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. ------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e trinta ---------------------------------------------------------------------------------- 
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: 127.-------------------------------------------------------------------------------- 
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 
ao Sr. António Augusto Gemelgo, que na qualidade de Gerente da Empresa AA&MM-Investimentos 
Imobiliários, Limitada, e que tem como objecto o denominado empreendimento turístico “Clube de 
Campo de Alvito”, em Alvito. O Sr. Eng.º Gemelgo depois de pessoalmente fazer a sua exposição 
apresentou a mesma por escrito, assim como cópia da carta enviada a esta Câmara Municipal, datada de 03 
de Dezembro 2009, documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que fazem parte 
integrante desta acta.(doc. anexos XIX e XX-3)----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente lamentou a situação e a forma agressiva como o assunto foi apresentado pelo Senhor 
Gemelgo, referindo que a Câmara não dificulta a vida a ninguém, actuando apenas em cumprimento da 
Lei. Referiu que quando um ofício dá entrada na Câmara, de imediato o despacha para o respectivo 
serviço para que tenha resposta atempada. Para poder toda a Câmara ficar com um esclarecimento preciso 
da situação foram chamados, a Arquitecta Luísa Góis e o Dr. Pedro Carvalho que prestaram alguns 
esclarecimentos sobre o andamento do processo em causa, tendo nesta fase o Sr. Eng.º Gemelgo saído da 
sala. Ficou a Câmara a saber que este é um processo já muito antigo e que contém deficiências por parte 
do requerente. O Senhor Presidente da Câmara pediu aos Técnicos uma informação precisa sobre o 
processo para a próxima semana e se o requerente tiver razão que lhe seja dada, mas que seja cumprida a 
Lei, como não pode deixar de ser. Deve sobre este assunto ser oficio o requerente.----------------------------- 
Seguidamente foi dada a palavra ao Sr. António Pereira que lamentou os cortes de luz no Concelho, 
solicitando à Câmara para intervir junto da EDP sobre esta situação. O Senhor falou ainda sobre o 
patrulhamento do Concelho pela GNR, sugerindo que o mesmo devia ser feito a pé e não no jeep, no 
Mandato em que foi membro da Assembleia Municipal foi assunto que muito debateu e que fez chegar ao 
Conselho Municipal de Segurança , Conselho este que no anterior mandato não chegou a reunir.-------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor 
Presidente da Câmara informou o Munícipe que as falhas de luz tiveram a ver com avarias devido às fortes 
chuvadas e vento forte, pedindo ao Senhor Vereador Vicente Maurício, uma vez que este pertence aos 
quadros da EDP, que confirmasse o sucedido, tendo o Sr. Vereador informado o Munícipe do que tinha 
conhecimento sobre a situação.---------------------------------------------------------------------------- 
No que diz respeito ao Conselho Municipal de Segurança, o Senhor Presidente informou que irá funcionar, 
assim como todos os outros que por Lei devem existir. Quanto ao patrulhamento a pé irá essa pretensão 
ser transmitida ao Comandante do Posto da GNR de Alvito, assim como no Conselho Municipal de 
Segurança quando este reunir.-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
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 dezoito horas e quinze 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/ 


