
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, 
REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE JULHO DO ANO DOIS MIL E DEZ, NA 
SALA DE SESSÕES DO MUNICÍPIO. ------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Presenças: João Luís Batista Penetra, Presidente, Luís Vicente Banha Beguino, Vicente 
Maria Mouzinho Maurício, Fernando Joaquim Galhano Viola e Isabel Aguiâ Camacho, 
Vereadores da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------- 
Quórum: Verificado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 - Início dos trabalhos com a ordem do dia: --------------------------------------------- 
De seguida foi pelo Senhor Presidente declarada aberta a reunião, eram catorze horas e 
quarenta e cinco minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos: ------------ 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ----------------------------- 
14 de Julho – Realizou-se uma  reunião do Conselho Pedagógico pelas 09h30 na sede do 
Agrupamento, com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto um -  Informações; Ponto dois - 
aprovação dos manuais escolares adoptados; Ponto três -  Avaliação do plano anual de 
actividades -  Ponto quatro -  Apresentação de propostas para o plano anual e plurianual de 
actividades - Ponto cinco -Aprovação da constituição de turmas; Ponto seis - Resultados da 
avaliação externa e interna do Agrupamento; Ponto sete - Relatório acompanhamento das 
AEC's; Ponto oito - Calendário Escolar 2010/2011; Ponto nove - Assuntos supervenientes. 
Destacam - se os excelentes resultados obtidos no 1º ciclo, a taxa de sucesso é considerada 
bastante satisfatória. Os pontos da ordem de trabalhos foram todos aprovados por 
unanimidade. Representou a CMA Mário Encarnado, chefe de gabinete.----------------------- 
15 de Julho – Realizou-se em Alvito a 5ª Reunião da Parceria Geoestratégica entre as 
Câmaras Municipais de Alvito, Cuba, Vidigueira, Ferreira do Alentejo e Beja. Estiveram 
presentes na reunião em representação da Câmara Municipal de Alvito João Luís Batista 
Penetra - Presidente, Mário José Rodrigues Encarnado - Chefe de Gabinete, Dinis Manuel 
Pinto – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, Luís Vicente Banha Beguino 
- Vereador; pela Câmara Municipal da Vidigueira, Manuel Narra - Presidente; pela Câmara 
Municipal de Ferreira do Alentejo Nuno Pancada, Vereador; pela Câmara Municipal de 
Cuba, Francisco Orelha, Presidente, Carlos Almeida, Vice-presidente, Luís Santa Rita - 
Adjunto, Maria Jacinta Grilo - Gabinete de Desenvolvimento Económico; João Canena – 
Empresário (Sociedade Agrícola Quinta da Pigarça ) e Carlos Morais gerente da empresa 
Mundiventos. A reunião teve como objectivo principal a discussão sobre a possibilidade de 
realização de uma feira internacional fechada na região para promoção da mesma, ou em 
alternativa abordar a possibilidade de haver uma presença institucional da região na 
próxima edição da SISAB – Salão Internacional do sector de alimentos e bebidas 
juntamente com uma divulgação publicitária no jornal Mundo Português. Esta reunião não 
foi ainda conclusiva, e os diversos municípios irão estudar as diversas alternativas, os 
respectivos custos e os benefícios esperados. ------------------------------------------------------- 
15 de Julho - Realizou-se em Évora no Evorahotel uma reunião extraordinária da 
Assembleia – Geral da Turismo do Alentejo, ERT. Com a seguinte ordem de trabalhos: 
Ponto um – Aprovação da acta da reunião anterior; Ponto dois – Proposta de revisão do 
Plano de Actividades e Orçamento 2010; Ponto três – Proposta de revisão do PPI 2010; 
Ponto quatro – Proposta de alteração ao mapa de pessoal 2010; Ponto 5 – Apresentação do  



 
 
 
 
 
 
 
projecto do museu do design e artesanato; Ponto seis – Apresentação da linha de 
comunicação e editorial da Turismo do Alentejo; Ponto sete – Informações.------------------- 
Representou a Câmara Municipal de Alvito o chefe de gabinete de apoio ao presidente, 
Mário Encarnado. Os pontos a discussão e votação foram aprovados por unanimidade com 
a excepção da acta que registou várias abstenções por não terem alguns dos presentes 
estado na reunião anterior. O presidente da Turismo do Alentejo informou que brevemente 
estarão disponíveis os novos materiais promocionais dos vários municípios e que estes só 
seriam editados depois de revistos pelos respectivos municípios (Textos, mapas, fotos).----- 
16 de Julho –  Realizou-se uma reunião em Vidigueira entre os Municípios que compõem  
a AMCAL e a empresa Águas do Alentejo para negociação dos tarifários de água em alta e 
das rendas a pagar pela empresa, pela utilização de infra-estruturas existentes.---------------- 
16 de Julho – O Senhor Presidente da Câmara, juntamente com o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia, concedeu uma entrevista em directo com a 
rádio Antena Sul no Âmbito da Expobaronia.------------------------------------------------------- 
16 a 19 de Julho – Realizou-se a Feira de Vila Nova da Baronia e a 6ª Expobaronia de 
acordo com o programa previamente distribuído aos Srs. Vereadores. O programa da feira 
foi do agrado da população e visitantes que marcaram forte presença durante os três dias. 
Este ano inovou-se com a aposta nas tasquinhas de forma a dinamizar melhor o espaço do 
palco e apostou-se fortemente na realização de espectáculos de qualidade e ampla 
divulgação do evento.----------------------------------------------------------------------------------- 
18 de Julho – O Senhor Bispo de Beja esteve presente em Alvito, presidindo à Missa dos 
Crismas. O Senhor Presidente foi convidado e esteve presente juntamente com o Senhor 
Vereador Luís Beguino.-------------------------------------------------------------------------------- 
19 de Julho – Realizou-se na sede do Agrupamento pelas dezoito horas a reunião ordinária 
do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Alvito com a seguinte ordem de 
trabalhos: Ponto um – informações; Ponto dois – Apreciação do Relatório de Actividades 
2009/2010; Ponto Três – Outros Assuntos. Os assuntos apresentados foram todos 
aprovados por unanimidade. Estiveram presentes em representação da CMA o Sr. 
Presidente João Penetra e o chefe de gabinete Mário Encarnado.-------------------------------- 
19 de Julho – Realizou-se em Portel mais uma reunião do  Conselho Directivo da 
AMCAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19 de Julho – Participação na cerimónia de inauguração do ninho de empresas do NERBE 
em Beja com visita às instalações. Estiveram presentes diversas individualidades, 
nomeadamente a Srª Ministra do Trabalho e Segurança Social. A Câmara Municipal de 
Alvito esteve representada pelo Sr. Presidente e pelo seu adjunto Dr. Dinis Pinto.------------ 
22 de Julho – Realizou-se em Alvito, uma reunião com a Cercibeja. O tema principal foi a 
renovação de protocolo existente entre as duas entidades e a colaboração entre as mesmas. 
22 de Julho – Realizaram-se duas sessões da Assembleia Geral do Conservatório Regional 
do Baixo Alentejo. Uma extraordinária para alteração aos estatutos do Conservatório para 
adaptação à realidade. E uma outra ordinária para aprovação de contas do ano dois mil e 
nove e eleição dos corpos sociais Município de Alvito faz parte da lista eleita, e será 
membro do Conselho Geral da Instituição. ---------------------------------------------------------- 
 



 
 
 
 
 
 
 
23 de Julho – Realizou-se uma Assembleia Intermunicipal AMGAP em Beja, para 
discussão sobre a realização do capital social por parte dos Municípios, sobre transferência 
de pessoal para a Empresa Águas Públicas do Alentejo e sobre o ponto da situação do 
contrato de parceria.------------------------------------------------------------------------------------- 
24 de Julho – Tiveram início os trabalhos de limpeza da linha de água ( Barranco que 
atravessa a Vila) em Vila Nova da Baronia pela empresa SILVAPOR . Os trabalhos 
incidiram-se junto ao Bairro Dr. Teófilo Casaca Sim Sim, prosseguindo em direcção à rua 
25 de Abril.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o ofício ref. Nº 35378-1094/TMPS (Mail), do Grupo 
Comunista Português, a enviar cópia de um Projecto-lei que “Estabelece o Regime Jurídico 
das Associações de Municípios de Direito público” dirigido à Assembleia da República. 
(Doc. anexo I)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o ofício ref. 35374-1092/TMPS (Mail) do Grupo Parlamentar 
do Partido Comunista Português a enviar cópia de um Projecto-lei que “Altera o Regime 
Jurídico do Recenseamento Eleitoral”dirigido à Assembleia da República. (Doc. anexo II- 8).----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FINANÇAS DA CÂMARA – Foi verificada a informação da contabilidade que informa da 
situação financeira da Autarquia (Doc. anexo III)---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente 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 Fernando Viola perguntou como está a situação dos investidores que 
estavam interessados em investir em Alvito na área de produção de energia fotovoltaica O 
Senhor Presidente respondeu que já enviou um mail ao Senhor Secretário de Estado da 
Energia e Inovação, procurando obter informação sobre o assunto, mas ainda não obteve 
resposta. No entanto já leu num Órgão de comunicação Social, uma entrevista do mesmo 
Secretário de Estado, que indica que as prioridades nesta matéria para o actual ano estão 
viradas, para o micro geração. ------------------------------------------------------------------------ 
Perguntou também o Senhor Vereador Fernando Viola, sobre a estrada de S. Romão, se 
está previsto o arranjo. O Senhor Presidente respondeu que está para muito breve. ----------
O Senhor Vereador Vicente Maurício questionou sobre a situação do barranco em Vila 
Nova da Baronia, no sentido de saber o que vai ser feito a seguir, em sua opinião, uma vez 
que foi cortada uma barreira natural, ali existente, as canas, existe um eventual risco de 
queda, com a falta das canas, que em sua opinião, deveriam ser cortadas, por forma a 
limpar e deixar a descoberto o barranco. Deve no entanto dedicar-se alguma atenção ao 
assunto, uma vez a situação agora criada pode ser potenciadora de um acidente, por queda 
de uma criança, pois o “murete” existente, pode não ser suficiente, devido à sua reduzida 
altura. Sugeriu que a Câmara equacionasse uma outra barreira, por exemplo uma rede 
elástica, sobre o “murete”, que manteria a vista para o barranco e minimizava 
simultaneamente o risco atrás referido. Perguntou também se a Câmara não tinha 
capacidade para fazer aquela intervenção, com meios próprios, ao que o Senhor Presidente  
 



 
 
 
 
 
 
 
informou que na Câmara não existe pessoal em número suficiente para efectuar este tipo de 
trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 - ASSUNTO: ACTA -------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e oitenta e um----------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de catorze de Julho, cuja leitura foi dispensada, por ter 
sido previamente distribuída. -------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação foi a mesma aprovada por maioria, com uma abstenção do 
Senhor Vereador Fernando Joaquim Galhano Viola, por não ter estado presente na reunião 
anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE 
Ponto 3 – ASSUNTO: PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ALVITO À 
INDUSCRIA (PLATAFORMA PARA AS INDUSTRIAS CRIATIVAS----------------------- 
Deliberação número duzentos e oitenta e dois---------------------------------------------------- 
Presente a informação, via e-mail, sobre o assunto em título. O Senhor Presidente da 
Câmara explicou o objectivo desta Associação, que pretende contribuir para a revitalização 
e desenvolvimento dos territórios, através de projectos inovadores, para a constituição de 
um “cluster criativo”. O Órgão executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão do 
Município a este projecto (doc. anexo III- 11)---------------------------------------------------------------
Ponto 4 – RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE PARCERIA 
INTERMUNICIPAL – PLANO TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO, ENTRE A AMBAAL 
E O MUNICÍPIO DE ALVITO.----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e oitenta e três----------------------------------------------------- 
Presente a proposta de protocolo, acima referido, com o despacho favorável do Senhor 
Presidente da Câmara. Considerando o mesmo o Órgão Executivo, deliberou, por 
unanimidade, ratificar o acto. (doc. anexo IV- 7).---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Ponto 5 – RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
REFERENTE AO PEDIDO DE CORTE TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO (2 a 3Minutos) 
 COM EXECEPÇÃO DE EMERGÊNCIA NA AVENIDA 1º DE MAIO, EM VILA 
NOVA DA BARONIA, ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE JULHO, AQUANDO AS 
GRAVAÇÕES DA MINI SÉRIE HISTÓRICA INTITULADA “O SEGREDO DE 
MIGUEL ZUZARTE”EM QUE É REQUERENTE A PRODUTORA HOP. ------------------
Deliberação número duzentos e oitenta e quatro. ----------------------------------------------- 
Presente o pedido sobre o assunto em título, contendo o despacho favorável do Senhor 
Presidente da Câmara. Considerando o mesmo o Órgão Executivo, deliberou, por 
unanimidade, ratificar o acto. (doc. anexo V- 3).----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO FINANCEIRA---------------------------------------- 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ponto 6 – RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, 
REFERENTE À 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2010----------------------------------- 
Deliberação número duzentos e oitenta e cinco--------------------------------------------------- 
Presentes as alterações em título, depois da análise das mesmas, posta a votação, foi o acto 
aprovado por unanimidade. (doc. anexo VI-4).------------------------------------------------------------ 
Ponto 7 – 8ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 7ª ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e oitenta e seis----------------------------------------------------- 
Presentes as alterações em título, depois da análise das mesmas, o Órgão Executivo 
deliberou, por unanimidade, a sua aprovação. (doc. anexo VII-8)--------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA. ------ 
Ponto 8 - ASSUNTO: ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR- REFEIÇÕES PRÉ ESCOLAR 
2010-2011------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número duzentos e oitenta e sete. -------------------------------------------------- 
Presente a informação nº58/2010, da técnica de Animação /Educação sobre o assunto em 
título, assim como o mapa, descritivo dos alunos e respectivos escalões. Considerando os 
mesmos o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes apoios: 
Freguesia de Alvito -  8 alunos , apoio correspondente ao escalão A; 4 alunos apoio 
correspondente ao escalão B; Freguesia de Vila Nova da Baronia – 3 alunos apoio 
correspondente ao escalão A e 7 alunos correspondente ao escalão B. (doc. anexo VIII-3)--------- 
Ponto 9- ASSUNTO: ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR- APOIOS SÓCIO EDUCATIVOS  
2010-2011------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número duzentos e oitenta e oito---------------------------------------------------- 
Presente a informação nº57/2010, da técnica de Animação/Educação sobre o assunto em 
título, assim como o mapa descritivo dos alunos e respectivos escalões. Considerando os 
mesmos o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes apoios – 
Freguesia de Alvito – 1º ciclo: 8 alunos escalão A – 104,00€; 9 alunos escalão B – 58,50€; 
Freguesia de Vila Nova da Baronia – 1º ciclo: 11 alunos escalão A -143,00€; 13 alunos 
escalão B – 84,50€.(doc. anexo IX-3)------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIDADE ORGÂNICA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E IMAGEM,TURISMO 
E DESPORTO. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 10 – ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA, REFERENTE AO PEDIDO DE ENTRADA GRATUITA NA PISCINA 
MUNICIPAL, EFECTUADO PELA APCC (Associação para a promoção cultural da 
criança). --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número duzentos e oitenta e nove--------------------------------------------------- 
Presente o pedido, da APCC, datado de 12-07-2010, sobre o assunto em título, assim como 
a informação nº74/2010, da UNOC, com o despacho favorável do Senhor Presidente, 
considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade ratificar o acto. 
(doc. anexo X-3 ) .----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                    
 



 
 
 
 
 
 
 
Ponto 11 – ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA, REFERENTE AO PEDIDO DE ENTRADA GRATUITA NA PISCINA 
MUNICIPAL, EFECTUADO PELA FUNDAÇÃO IRENE ROLO.- -------------------
Deliberação número duzentos e noventa.--------------------------------------------------------- 
Presente o pedido, da referida instituição, datado de 15-07-2010, sobre o assunto em título, 
assim como a informação nº75/2010, da UNOC, com o despacho favorável do Senhor 
Presidente, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade 
ratificar o acto. (doc. anexo XI-3).---------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                   
Ponto 12 – ASSUNTO: PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO NA VI 
EXPOBARONIA, EFECTUADO PELA TURISMO DO ALENTEJO. E.R.T.---------------- 
Deliberação número duzentos e noventa e um.-------------------------------------------------- 
Presente o pedido, da Turismo do Alentejo, datado de 12-07-2010, sobre o assunto em 
título, assim como a informação nº 73/2010, da UNOC. Considerando os mesmos o Órgão 
Executivo, deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da 
referida taxa, ao abrigo do artigo 8º do Regulamento de Taxas e Preços Municipais. (doc. 
anexo XII-3)   ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     
UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

Ponto 13 – ASSUNTO: ESTUDO PRÉVIO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DA 
ENTRADA NORTE DE ALVITO- PORMENOR DA ROTUNDA CR1.----------------------
Deliberação número duzentos e noventa e dois.-------------------------------------------------
Presente os desenhos com várias soluções, sobre o assunto em título, Depois de 
devidamente apreciados, o Órgão Executivo, deliberou por unanimidade, propor à Empresa 
Projectista que possa adoptar a proposta apresentada no Desenho 18 (Solução1), em que 
deixa a avenida dos Bombeiros a encaixar completamente na Rotunda, assim como a Rua 
Almeida Garrett, sendo para isso necessário desviar o perfil da rua aproximando mais da 
escadaria de acesso ao Polidesportivo. (doc. anexo XIII).------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO URBANISTICA E AMBIENTE ----------------- 

PONTO 14 – ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA REFERENTE AO PEDIDO DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO PARA 
O ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS “PRAÇA DAS 
LARANJEIRAS”, SITO NA RUA 25 DE ABRIL, EM VILA NOVA DA BARONIA, 
PROPRIEDADE DE JOSÉ PAULO CIPRIANO DOS SANTOS PARA O DIA 18 DE 
JULHO COM ABERTURA ÀS 05 HORAS E ENCERRAMENTO ÀS 23 HORAS. ------- 
Deliberação número duzentos e noventa e três-------------------------------------------------- 
Presente o pedido do requerente, com o despacho favorável do senhor Presidente da 
Câmara. Considerando o mesmo o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, ratificar o 
mesmo.(Doc. anexo: XIII-4) ----------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 15 – ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA, REFERENTE AO PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE ESTALEIRO NO  
 



 
 
 
 
 
 
 
LOCAL PORTA DO MOINHO DA AZINHEIRA, EM QUE É REQUERENTE 
EDIA/MONTE ADRIANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.-------------------------------  
Deliberação número duzentos e noventa e quatro----------------------------------------------- 
Presente o pedido do requerente, assim como a informação técnica, contendo o despacho 
favorável do Senhor Presidente da Câmara. Considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou, por unanimidade, ratificar o mesmo. (Doc. anexo XIV-2).------------------------------------------------------ 
Ponto 16 – ASSUNTO: POSSE ADMINISTRATIVA NA SEQUÊNCIA DE UMA 
VISTORIA A UMA EDIFICAÇÃO SITA NA RUA 5 DE OUTUBRO, Nº 29 DA  
FREGUESIA DE VILA NOVA DA BARONIA, PROPRIEDADE DOS HERDEIROS DE 
FERNANDO AUGUSTO PIONITA. ----------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e setenta e sete.---------------------------------------------------- 
Presente o auto de vistoria nº 08/2009, assim como a informação técnica de 21/06/2010, 
sobre o assunto em título. Considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por 
unanimidade, tomar posse administrativa do imóvel, nos termos do nº1 do artigo 91º do 
Decreto-lei nº 555/99, e alterações, para lhes dar execução imediata. (doc. anexo XX-4).-----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. -------------------------------- 
Deliberação número duzentos e oitenta  ----------------------------------------------------------- 
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 números: 265 ------------------------------------ 
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 
encerrada de seguida por se verificar a ausência do mesmo. --------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Senhor Presidente da 
Câmara declarada encerrada a reunião, eram dezassete horas e trinta minutos. ---------------- 
Eu, Maria Leonor Lopes Maurício, Assistente Técnica, na qualidade de Secretária, para os 
devidos efeitos a redigi e subscrevo. ------------------------------------------------------------------ 

 

O Presidente da Câmara, 
 

/João Luís Batista Penetra/ 
 

A Secretária, 
 

/Leonor Maurício/ 



 
 

/Leonor Maurício/ 


