
  
  
  

 
 

 MUNICÍPIO DE ALVITO 
 CÂMARA MUNICIPAL 

 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA      
VINTE E SETE DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E DEZ, NA SALA DE SESSÕES DO 
MUNICÍPIO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presenças: João Luís Batista Penetra, Presidente, Vicente Maria Mouzinho Maurício, Mário Nelson da 
Silva Vaz Simões, Luís Vicente Banha Beguino e Fernando Joaquim Galhano Viola, Vereadores da 
Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faltas: Não se registaram.------------------------------------------------------------------------------------------------
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 deu conhecimento que a D. Isabel Camacho o vai substituir nas suas 
ausências, conforme procedia anteriormente com o Sr. Joaquim Bernardino, como já tinha referido este 
horário das reuniões causa-lhe um pouco de transtorno.------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador falou sobre a Escola Profissional servir as refeições dos alunos de Vila Nova da  
Baronia, prejudicando os restaurantes locais, o Senhor Vereador perguntou se a situação é para continuar, 
pois tem conhecimento que há dois restaurantes que estão interessados em prestar esse serviço em sistema 
de rotatividade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que se pediu à Escola Profissional para assegurar as refeições dos alunos de 
Vila Nova da Baronia até os restaurantes se registarem na plataforma electrónica, requisito que 
actualmente é necessário e vai ser aberto concurso para fornecimento das refeições ao qual os restaurantes 
poderão concorrer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Fernando Viola fez sentir a preocupação de alguns comerciantes do sector da 
restauração e bebidas, que se queixam de falta de clientela porque outras casas abrem ao público isentas do 
pagamento de impostos e que lhe fazem concorrência.--------------------------------------------------------------     
Ponto 1 - Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta 
a reunião, eram catorze horas quarenta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:--- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ----------------------------------------------- 
- No dia 15 de Janeiro inauguração da exposição Art`Alentejo, no Centro Cultural de Alvito. Também no 
mesmo dia reuniu com a Comissão de Festas de Sant`Águeda.--------------------------------------------------- 
- No dia 17 de Janeiro o Município de Alvito esteve presente na Bolsa de Turismo de Lisboa – 
B.T.L./2010, juntamente com a Escola Profissional de Alvito, no stand da ERT Alentejo, numa acção de 
promoção turística do Concelho. Esta presença teve como objectivo a divulgação do património 
gastronómico “Ervas da Baronia” e vínico das freguesias de Alvito e Vila Nova da Baronia.----------------- 
- De 18 a 22 de Janeiro esteve patente na Biblioteca de Alvito uma Exposição de Fotografia, sobre “Ano 
Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social”.-----------------------------------------------------------------  
- No dia 18 de Janeiro reuniu em Alvito o Conselho Directivo da AMCAL, tendo a mesma reunião 
incluído uma visita à ETA e ao ATERRO SANITÁRIO.-------------------------------------------------------------- 
- Também no dia 18 de Janeiro esteve presente na Assembleia Geral da Associação Terras Dentro.-------- 
- No dia 19 de Janeiro realizou-se uma sessão informativa sobre Turismo do Alentejo – Financiamento de 
Empreendimentos Turísticos – Pólo de Competitividade e Tecnologia .----------------------------------------- 
- No dia 21 de Janeiro esteve presente na reunião da AMGAP.--------------------------------------------------- 
- No dia 22 de Janeiro, a convite da CMA realizou-se uma reunião com a Direcção da CECA para 
informação da reunião que aconteceu com o Senhor Director Regional de Educação.------------------------- 
- No dia 22 de Janeiro realizou-se uma reunião com a GNR, tendo sido abordados entre outros temas, a 
segurança pública de pessoas e bens e também a articulação da protecção civil no Concelho.---------------- 
- No dia 25 de Janeiro realizou-se a reunião da Assembleia Intermunicipal da AMBAAL. Também no dia 
25 realizou-se a reunião do Conselho Executivo da CIMBAAL.--------------------------------------------------- 



- No dia 26 de Janeiro reuniu a Comissão de Apreciação das Candidaturas às Habitações Sociais, para 
atribuição das duas habitações da Tapada do Lucas.-----------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que teve conhecimento, não oficial, pois não houve comunicação da 
REFER, que esta iria iniciar a obra de electrificação da linha Bombel-Évora, prevendo-se que não 
 
 
 
 
circulem comboios na linha do Sul. Falou com os Presidentes das Câmaras de Cuba, Viana e Beja para se 
tomar posição conjunta de defesa dos interesses dos utentes, tendo os mesmos se manifestado disponíveis 
para tal. O assunto vai estar à discussão no próximo conselho directivo da AMCAL.-------------------------- 
- O Senhor Vereador Vicente Maurício referiu que não podem ficar desatentos à situação e que devem 
haver alternativas para minimizar os incómodos dos utentes, no entanto deve-se aguardar informação 
oficial  sobre o assunto e só depois tomar posição.------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Mário Simões achou a reunião com a GNR uma iniciativa importante, já vai havendo 
pequenos focos de criminalidade, pequenos furtos, como aconteceu recentemente numa habitação, que 
merecem preocupação e solicitar vigilância. O Senhor Vereador perguntou se nessa reunião foi abordado a 
situação das famílias de etnia cigana. Na campanha das Autárquicas todos os candidatos eram da opinião 
que a situação tinha que ser resolvida. Questionando se já foram envidados esforços nesse sentido, porque 
para além de ser um cartão de visita deprimente, aquilo não se enquadra naquele espaço e não é aquilo que 
se quer para Alvito.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador congratulou-se com a iniciativa na BTL e gostava de saber se está a ser pensado algum 
plano estratégico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em relação à REFER se as obras se concretizarem, acha que se deve lutar para que as mesmas 
prejudiquem o mínimo a população.-----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que se está já a trabalhar com vista à elaboração dum plano de 
desenvolvimento estratégico, mas também dum plano de markting territorial. É de opinião que  
desenvolvimento de Alvito não se pode esgotar com o turismo, embora este seja de extrema importância.-- 
O Senhor Presidente informou ainda, que na reunião com a GNR foram falados vários assuntos e também 
se falou do problema dos cidadãos de etnia cigana, concorda que é um problema humano e que tem que 
ser resolvido da melhor maneira, sem criar problemas entre esta  comunidade e os naturais de Alvito e 
com a maior urgência. Disse ainda que falou com o anterior Presidente e o que estava a ser ponderado era 
a colocação de contentores no terreno um pouco mais abaixo, solicitando aos Senhores Vereadores a sua 
opinião sobre esta hipótese.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões disse que as palavras do Senhor Presidente não o tranquilizavam, 
porque já ouviu esse discurso no anterior Executivo, houveram reuniões com vários parceiros para se 
resolver a situação e nada se fez. Quando se começa de novo devia-se ver logo quais as situações urgentes 
a resolver e esta era uma delas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente confirmou a vontade de resolver a situação quanto antes, perguntando aos Senhores 
Vereadores se concordam coma a solução alvitrada. -----------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Fernando Viola disse que não conhece o terreno mas está aberto a resolver a situação.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões é da opinião que o espaço deve conter as duas valências, uma para 
residentes e outra para nómadas para que estes não vão para outros  lados.-------------------------------------- 
O Senhor Vereador Vicente Maurício referiu que a situação não é fácil mas deve ser resolvida quanto 
antes, se a ideia é integrar aquelas famílias na comunidade local, devia-se fazer um levantamento de 
quantos são e não permitir que outros se instalem. O Senhor Vereador  perguntou se o mencionado terreno 
tem infraestruturas, recolha de lixo, etc.------------------------------------------------------------------------------     
- 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 I e II-2)---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 - ASSUNTO: ACTA ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número noventa  e três --------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de treze de Janeiro de dois mil e dez, cuja leitura foi dispensada, por 
ter sido previamente distribuída.----------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por maioria, com quatro votos favoráveis e uma 
abstenção. Absteve-se os Senhor Vereador Mário Simões por não ter participado na referida reunião .------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------- 



Ponto 3 - ASSUNTO: DESIGNAÇÃO DE TRÊS REPRESENTANTES PARA CONSTITUIÇÃO DO 
CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ALVITO.  ------------ 
Deliberação número noventa  e quatro ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
Presente o ofício do Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito,   
sobre o assunto em título, assim como a proposta de designação dos seguintes elementos para constituição 
do Conselho Geral: - Presidente da Câmara Municipal - Dr. João Luís Batista Penetra, Presidente da Junta  
de Freguesia de Vila Nova da Baronia – Joaquim António Rasgadinho Santos e Dr. Mário José Rodrigues 
Encarnado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Sobre este assunto o Vereador Mário Simões disse não concordar com a indicação dos nomes 
apresentados, a Coligação ou Partido que representa mais uma vez não foi convidado, estando o 
Presidente da Câmara, não devia estar o seu Chefe de Gabinete, quanto ao Presidente da Junta de 
Freguesia de Vila Nova da Baronia, acha que não tem competência, nem capacidade para o efeito, 
achando mais correcta a designação do Presidente da Junta de Freguesia de Alvito. O Senhor Vereador 
sugeriu que fossem designados o Senhor Presidente, o Senhor Vereador  Vicente Maurício, e a D. Isabel 
Camacho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente informou que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvito já faz parte do 
Conselho pela Associação de Pais.-------------------------------------------------------------------------------------        
Colocada a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria, com quatro votos favoráveis, do 
Presidente da Câmara Municipal, Vereadores Luís Beguino, Vicente Maurício, Fernando Viola (CDU-PS) 
e o voto contra do Vereador Mário Simões (MS). (doc. Anexo III )---------------------------------------------------------------- 

Ponto 4 – ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELA COMISSÃO DE FESTAS DE 
SANT`ÁGUEDA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre este assunto não houve decisão, aguardando-se o envio do documento com as despesas  previstas 
para o evento, assim como o programa provisório das Festas.------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 - ASSUNTO: PLANO DE FEIRAS DO CONCELHO DE ALVITO/2010. -------------------------- 
Deliberação número noventa  e cinco -------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o Plano de Feiras do Concelho de Alvito/2010, conforme dispõe o Dec-Lei n.º 42/2008, de 10 de 
Março, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o mencionado 
Plano.  (doc. Anexo IV)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL-------- 
Ponto 6 – ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, 
RESPEITANTE À INUMAÇÃO DE MARIA GERTRUDES TRINDADE, PARA A SEPULTURA 
PERPÉTUA N.º 2/69, EM QUE É REQUERENTE JOAQUIM MANUEL TRINDADE QUARESMA.--- 
Deliberação número noventa e seis ---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o pedido do 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 V)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 7 – ASSUNTO: 1.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 
2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número noventa e sete --------------------------------------------------------------------------------- 
Presentes as alterações em título, depois da análise das mesmas, o Órgão Executivo deliberou por maioria, 
com quatro votos favoráveis, do Presidente da Câmara Municipal, Vereadores Luís Beguino, Vicente 
Maurício, Fernando Viola (CDU-PS) e a abstenção do Vereador Mário Simões (MS), a sua aprovação  
(doc. Anexos  -VI-2 e VII).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 8 – ASSUNTO: 1.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O 
ANO DE  2010.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número noventa e oito --------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a revisão em título, depois da análise da mesma, o Órgão Executivo deliberou por maioria, com 
quatro votos favoráveis, do Presidente da Câmara Municipal, Vereadores Luís Beguino, Vicente Maurício, 
Fernando Viola (CDU-PS) e a abstenção do Vereador Mário Simões (MS), aprovar e submeter a mesma à 
aprovação da Assembleia Municipal.  (doc. Anexos  - VIII-2).--------------------------------------------------------- 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Ponto 9, 10 e 11 retirados da ordem do dia.-------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO--------------- 
Ponto 12 - ASSUNTO: APOIOS FINANCEIROS AOS CLUBES – ÉPOCA DESPORTIVA 2008/2009 
– CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO.-------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número noventa e nove ------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Clube da Natureza de Alvito, assim como a informação n.º 60/09 do Responsável do 
Sector de Juventude e Desporto - SJD, sobre o assunto em título, considerando os mesmos, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição do subsídio no valor de € 5 218,60 (cinco mil  
duzentos e dezoito euros e sessenta cêntimos), referente a alguns apoios financeiros para os quais o Clube 
se candidatou na época desportiva de 2008/09. (doc. Anexo IX e X-3)------------------------------------------------------------ 

Ponto 13 - ASSUNTO: APOIO FINANCEIRO – DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS – 
CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO.----------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cem --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Clube em título, assim como as informações n.º 63-75/2009 e 10/2010 do Técnico do 
Sector de Juventude e Desporto - SJD, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 2 627,10 (dois mil seiscentos e vinte sete euros e dez  
cêntimos), para fazer face às deslocações em transportes próprios realizadas, durante os meses de Outubro, 
Novembro e Dezembro/2009. (doc. anexos XI,XII-2,XIII,XIV-2,XV,XVI-2)-------------------------------------------------------- 

Ponto 14 - ASSUNTO: APOIO FINANCEIRO – DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS – 
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL  DE ALVITO.----------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e um -------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Grupo Desportivo em título, assim como a informação n.º 62/2009 do Técnico do 
Sector de Juventude e Desporto - SJD, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 892,32 (oitocentos noventa e dois euros e trinta e dois 
cêntimos), para fazer face às deslocações em transportes próprios realizadas, durante os meses de Outubro 
e Novembro/2009. (doc. anexos XVII,XVIII-2,XIX,XX-2)  ------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 15 - ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS AOS CLUBES – ÉPOCA 
DESPORTIVA 2009/2010.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e dois  ---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação n.º 13/2010 do Responsável do Sector de Juventude e Desporto - SJD, sobre o 
assunto em título, assim como os quadros 1 a 6, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou 
por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios em título conforme a referida informação e quadros 
apresentados. (doc. Anexo XXI-2,XXII,XXIII,XXIV, e XXV) ------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------
Deliberação número cento e três ------------------------------------------------------------------------------------- 
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:----------------- 
“ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE VILA 
NOVA DA BARONIA – COMISSÃO DE FESTAS DO SENHOR JESUS DOS 
PASSOS”,“ATRIBUIÇÃO DE APOIO À INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PODER LOCAL 
DEMOCRÁTICO EM TIMOR LESTE”, “ PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELA SOCIEDADE 
FILARMÓNICA INSTRUÇÃO E RECREIO VILANOVENSE”, “OBRA DE CONSERVAÇÃO DO 
EDIFÍCIO CTT, SITO NA PRAÇA DA REPUBLICA, 7-8, EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE 
CTT CORREIOS DE PORTUGAL S.A”.----------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 16 - ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE APOIO À INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PODER LOCAL 
DEMOCRÁTICO EM TIMOR LESTE.  ---------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento  e quatro ------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a circular ref.ª 15/2010-CC da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre o assunto 
em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 



comparticipação do Município de Alvito, no valor de 1 000 euros, (mil euros) destinado ao fim acima 
mencionado. (doc. Anexo XXVI)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ponto 17 - ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELA SOCIEDADE FILARMÓNICA 
INSTRUÇÃO E RECREIO VILANOVENSE.  --------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento  e cinco --------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da referida Sociedade sobre o assunto em título, considerando o mesmo, o Órgão 
Executivo deliberou por maioria, com quatro votos favoráveis, do Presidente da Câmara Municipal, 
Vereadores, Luís Beguino, Vicente Maurício, Fernando Viola (CDU-PS) e a abstenção do Vereador 
Mário Simões (MS), aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 500 euros, destinado a fazer face às 
despesas de funcionamento da referida Sociedade.  (doc. Anexo XXVII e XXVIII)------------------------------------------- 

Ponto 18 - ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELA PARÓQUIA DE NOSSA 
SENHORA DA ASSUNÇÃO DE VILA NOVA DA BARONIA – COMISSÃO DE FESTAS DO 
SENHOR JESUS DOS PASSOS.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento  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 250 euros (duzentos e cinquenta 
euros), destinado a fazer face às despesas com a realização da Procissão do Senhor Jesus dos Passos. (doc. 
Anexo XXIX)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto19 – ASSUNTO: OBRA DE CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO CTT, SITO NA PRAÇA DA 
REPUBLICA, 7-8, EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE CTT CORREIOS DE PORTUGAL S.A.-- 
Deliberação número cento  e sete ------------------------------------------------------------------------------------ 
Presente o processo da obra em título, assim como a informação da Técnica da DOSU contendo o parecer 
favorável sobre o assunto, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, dar 
parecer favorável à referida obra. (doc. Anexo XXX)----------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Período para intervenção do Público---------------------------------------------------------------------------------   
Foi aberta a reunião ao público para o período de informações e esclarecimentos.------------------------------ 
A D. Isabel Camacho disse que estava presente para tomar conhecimento dos procedimentos da reunião, 
uma vez poderá vir a substituir o Senhor Vereador Mário Simões.------------------------------------------------  
O Senhor Fernando Sargaço questionou a Câmara sobre a resolução do seu problema que já desde o 
anterior mandato se vem arrastando.-----------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente deu as boas vindas à D. Isabel, quanto ao assunto do Sr. Sargaço disse que são coisas 
que levam muito tempo, porque têm que seguir os trâmites legais, referindo que o problema é da empresa 
e não da Câmara, no entanto estão tentando resolver a situação, mas até que seja resolvido vai levar o seu 
tempo, apesar de haver toda a vontade de resolver o assunto. O Senhor Sargaço sugeriu que a Câmara lhe 
vendesse um pedaço do Largo das Alcaçarias para ali instalar a bomba. O Senhor Presidente disse que esse 
espaço pertence ao domínio público, não podendo ser vendido. A Câmara não pode vender ruas nem 
praças, só pode alienar bens do domínio privado da Câmara e neste momento, não tem nenhum que reúna 
as condições para tal. O terreno do “Assis” é uma hipótese, mas ainda não existe projecto de loteamento.--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
O Senhor Vereador Mário Simões disse que embora seja um problema de iniciativa privada, devia-se 
avaliar a importância daquela bomba para o concelho. O terreno do “Assis” é um espaço que sendo 
reclassificado  não o choca estar lá a bomba de combustível e porque não o Posto da GNR. Deve-se pensar 
muito bem o que fazer daquele espaço, se necessário recorrer a Ateliers e Universidades.--------------------   
 
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 dezanove horas.--------------------------------------------------------------------------- 
 
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/ 


