
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, 
REALIZADA NO DIA TRINTA DE JUNHO 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 e Mário Nelson da 
Silva Simões, Vereadores da Câmara Municipal. ----------------------------------------------- 
Faltas: Não se registaram--------------------------------------------------------------------------- 
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 
quarenta e cinco minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:--------- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações:--------------------------- 

•••• 17 de Junho - O Senhor Presidente da Câmara reuniu com o Sr. Engenheiro Carlos 
Martins da UCASUL e com os Senhores Engenheiros Domingos Godinho e Cátia 
Rosas da CONFAGRI, que vieram apresentar o projecto Rural E.Evolution, bem 
como reiterar o convite para que a Câmara Municipal de Alvito seja sua parceira no 
mesmo. Este projecto consiste na aplicação de um modelo de parceria que envolve 
entidades públicas e privadas em territórios Agro-energéticos. Neste caso concreto 
trata-se de desenvolver um projecto de produção de energia eléctrica a partir do 
bagaço de azeitona, subproduto resultante da produção de azeite. É uma solução 
ecológica de aproveitamento daquele subproduto. O Senhor Presidente reiterou o 
apoio ao mesmo. -------------------------------------------------------------------------------- 

•••• 17 de Junho – Realizou-se a  1ª reunião do ano de 2010 da Comissão de 
Acompanhamento dos Contratos de Execução de Transferência de Competências 
em matéria de educação. Foram analisados três domínios de actuação: Actividades 
de Enriquecimento Escolar, Pessoal não docente e Parque Escolar. Em geral a 
avaliação é positiva, aguardando-se o envio do relatório final. Entre outros assuntos 
analisou-se o ano lectivo 2009/2010 e início do próximo ano lectivo. A 
representante do Ministério de Educação informou que a CECA se iria manter em 
funcionamento por mais um ano lectivo, uma vez que no início do próximo ainda 
estarão a decorrer as obras de construção da nova escola. -------------------------------- 

• 17 de Junho – O Senhor adjunto, enquanto presidente da CPCJ de Alvito, 
participou  numa reunião no Governo Civil de Beja, e na qual participou a Senhora 
Sub-Secretária de Estado da Segurança Social, abordando as actividades das 
Comissões no Distrito de Beja e na qual se analisaram questões internas de 
funcionamento da Comissões.----------------------------------------------------------------- 

• 17 de Junho – O Senhor Vice Presidente participou em Beja, nas instalações do IPJ, 
numa reunião da Plataforma Supra concelhia do Baixo Alentejo da Rede Social. É 
de destacar o parecer favorável a diversos projectos de investimentos na área social 
nos concelhos de Beja, Vidigueira, Moura, Castro Verde, Almodôvar e Aljustrel, 
sendo na sua grande maioria lar de idosos. ------------------------------------ 

• 17 de Junho – Realizaram-se as festas de final de ano lectivo do Jardim de Infância 
e 1º ciclo em Alvito e Vila Nova da Baronia. Foram realizadas várias actividades  

 



 
 
 
 
 
 
 
lúdicas e educativas. Estiveram presentes a convite do Agrupamento, o Presidente 
da Câmara, o Vice-presidente e o Chefe de Gabinete. ----------------------------------- 
●18 de Junho – Realizaram-se as Provas de Aptidão Profissional do curso 
Técnico de Restauração da Escola Profissional de Alvito.  As provas decorreram 
num jantar de avaliação no qual o Sr. Presidente, o Senhor Vice-Presidente e o Sr. 
Chefe de Gabinete estiveram presentes. --------------------------------------------------- 

●  19 de Junho – Decorreu um almoço convívio de fim – de – época desportiva                                                                                                                          
promovido pelo Grupo Desportivo e Cultural de Alvito. Antecedendo o almoço, 
teve lugar uma manhã desportiva com os jovens atletas do clube. Estiveram 
presentes os Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente.-------------------------------------- 

• 19 de Junho – A Cooperativa de Ensino do Concelho de Alvito realizou a sua 
festa de final de ano lectivo.-----------------------------------------------------------------  

• 20 de Junho – Realizou-se uma prova de pesca ao achigã em Kayak, na Barragem 
de Alvito nos dias 19 e 20 de Junho. A prova contou com a presença de 25 
participantes. Após o término da prova, procedeu-se à entrega de prémios no 
Centro Cultural de Alvito aos participantes na mesma. Esteve presente o Sr. Chefe 
de Gabinete. A Câmara Municipal de Alvito ofereceu o lanche aos participantes.-- 

• 21 de Junho – Tiveram lugar várias reuniões preliminares com vista à elaboração 
do Plano de Marketing Territorial do Concelho de Alvito. Foram realizadas quatro 
reuniões distintas. Uma com os eleitos da Câmara Municipal, outra com os eleitos 
da Assembleia Municipal, outra com um grupo de personalidades do concelho e 
outra com a população em geral.------------------------------------------------------------ 

• 21 de Junho – No dia 21 de Junho o Senhor Adjunto participou numa reunião 
com a ADTR, no âmbito da parceria que existe entre o Município e aquela 
instituição, tendo sido acordado a elaboração de um plano de formação para 
desempregados do concelho.----------------------------------------------------------------- 

• 22 de Junho – Realizaram-se em Beja mais dois Workshops sobre o PIDBA 
(Plano Integrado de Desenvolvimento do Baixo Alentejo). Estiveram presentes os 
Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Adjunto.------------------------------------------------- 

• 23 de Junho – Reuniu o conselho executivo da Rede Social de Alvito.-------------- 
• 24 de Junho – Reuniu em Beja a Assembleia Intermunicipal da AMBAAL. 

Foram aprovados o relatório de actividades e as contas do exercício de 2009. Foi 
também aprovada por unanimidade uma moção de protesto pela intenção do 
governo de encerrar as escolas do ensino básico com menos de 21 alunos.---------- 

• 25 de Junho – Os cinco municípios da AMCAL reuniram com a AGDA Aguas 
Públicas do Alentejo, empresa da qual são sócios e que vai fornecer a água em alta 
a estes e outros municípios do Alentejo. A intenção foi abordar os assuntos das 
rendas a pagar pela empresa à AMCAL pela utilização dos equipamentos por esta 
construídos e também dos tarifários a aplicar aos municípios. O Sr. Presidente da 
Câmara de Alvito, manifestou o seu desacordo com o tarifário proposto, 
principalmente na componente fixa, por este vir a provocar um enorme aumento 
nos custos da água e consequentemente no tarifário que a Câmara terá de aplicar  
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• aos seus munícipes. Ficou acordado que se irão realizar reuniões entre a empresa e 

cada um dos municípios.--------------------------------------------------------------------- 
• 25 de Junho – Na pousada “Castelo de Alvito” foi apresentado o projecto Rural 

Evolution pela CONFAGRI e pela UCASUL. O projecto propriamente dito 
baseia-se na produção de energia eléctrica a partir da queima de biomassa de 
bagaço de azeitona, na unidade fabril de Alvito. Neste evento esteve presente o 
Senhor Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Prof. Doutor 
António Serrano. A Câmara Municipal esteve presente representada pelo Senhor 
Presidente da Câmara que manifestou o apoio da mesma a este projecto. 
Estiveram ainda presentes os Senhores Vereadores Luís Beguino, Vicente 
Maurício e Fernando Viola, e alguns elementos da Assembleia Municipal entre os 
quais o Senhor Presidente da mesma. ------------------------------------------------------ 

• 26 de Junho – Reuniu em Vila Nova da Baronia na sala de sessões da Junta de 
Freguesia daquela localidade, a Assembleia Municipal de Alvito.--------------------- 

• 27 de Junho - Decorreu o processo de candidaturas ao programa os Jovens e a 
Floresta, concluído a 27/06/2010,  e apresentado ao IPJ. O mesmo vai decorrer a 
partir de 01 de Julho, envolvendo jovens do Concelho.----------------------------------  

• Encerramento da Biblioteca Municipal Luís de Camões ao Sábado - Por motivos 
de falta de pessoal a Biblioteca Municipal Luís de Camões passará a encerrar ao 
sábado nos meses de Julho e Agosto. Esta situação permite manter duas pessoas 
na Biblioteca de Vila Nova da Baronia. O encerramento ao sábado evita a 
compensação por parte dos funcionários à segunda-feira.-------------------------------  

-Presente para conhecimento o e-mail, datado de 18 de Junho de 2010, do Grupo 
Parlamentar do PCP, sobre a pergunta ao Governo “Aumentos nos Transportes”. (doc. 
anexo I -3)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Presente para conhecimento o e-mail datado de 17 de Junho de 2010, do Grupo 
Parlamentar do PCP sobre o assunto apresentado na Assembleia da República, dirigida 
ao Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações a respeito da “Conclusão 
do IC27 Troço Alcoutim Albernoa (IP2) (doc. anexo II -4)------------------------------------------- 
-Presente para conhecimento a Nota de Imprensa, enviada pela Associação de 
Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, datada de 28 de Junho de 2010, sobre 
o Encerramento de Escolas de 1º ciclo do ensino básico com menos de 21 alunos (doc. 
anexo III).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FINANÇAS DA CÂMARA – Foi verificada a informação da contabilidade que informa 
da situação financeira da Autarquia) (doc. anexo IV)-------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Mário Simões, lamentou o facto de não poder comparecer a algumas 
reuniões do executivo, e justificou as mesmas faltas com a sua actividade profissional. --
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e cinquenta e sete. -------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade justificar a falta do Senhor Vereador 
Mário Simões, na reunião anterior. ---------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões registou com satisfação a evolução do boletim 
municipal em termos estéticos e jornalísticos, embora se verifique um excesso de 
fotografias o que dá um aspecto de folclore, referiu que a campanha politica já acabou. -- 
Referiu também que passado quase um ano das eleições, continua tudo na mesma. A 
questão da etnia cigana está exactamente na mesma, demonstrou uma certa preocupação 
com o assunto, pois passa o Verão e virão novamente as chuvas. Relativamente à área 
social pediu uma explicação pormenorizada sobre a situação dos pagamentos aos utentes 
do cartão social. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Comentou também que deve haver uma maior preocupação com os serviços da Câmara, 
não tolerando abusos por parte de alguns funcionários. ---------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara respondeu que respeita a opinião do Senhor Vereador, 
embora não concorde com a mesma. Nestes oito meses já muito foi feito e vai-se 
continuar a fazer cada vez mais. No que respeita ao boletim municipal acha que cada um 
tem o seu estilo próprio. O que se pretende é que o boletim reflicta a actividade da 
Câmara e não as questões políticas. A feitura do boletim municipal está entregue ao 
Gabinete de Comunicação e Imagem, recorrendo este a algum trabalho exterior.----------- 
Relativamente ao problema dos cidadãos ciganos estamos a tentar resolver o mais rápido 
e eficaz possível. É necessário fazer o procedimento da aquisição dos abrigos. Na parte 
da acção social não conhece nenhum problema especial. Já se pagaram os apoios em 
2009. Em relação aos de 2010, só esperamos que a técnica de serviço social ultime os 
processos para que a listagem de beneficiários seja enviada à reunião de Câmara, para 
aprovação. Em relação à questão dos trabalhadores, é bom dizer que em verdade temos 
bons trabalhadores. A partir de 1 de Julho será implementado em pleno o SIADAP. Aos 
notadores só foi pedida para ser feita uma avaliação o mais justa e correcta possível, 
aliás de acordo com o que é definido pela lei. ---------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Vicente Maurício informou que continua sem receber o mapa das 
electrificações que estão previstas electrificar, já acordadas e as que estão em curso, bem 
como as zonas rurais que faltam electrificar, e que o senhor adjunto ficou de lhe 
entregar. Relativamente à casa do Sr. Francisco Conceição perguntou como está a 
situação, uma vez que na última reunião a informação do Sr. Presidente, não tinha sido 
muito esclarecedora. O Senhor Presidente informou que já tinha transmitido ao seu 
adjunto para enviar o mapa das electrificações em curso e das zonas rurais que faltam 
electrificar. Em relação à obra da casa do Sr. Francisco, informou que o Dr. Pedro está a 
tratar de lançar o concurso na Plataforma. O facto de não termos engenheiro civil tem 
dificultado o processo. Informou também o Senhor Presidente da Câmara que na 
próxima semana já devemos ter ao serviço o engenheiro civil, cujo concurso tem estado 
a decorrer.Com a entrada ao serviço do novo engenheiro este e outros processos deverão 
ter uma evolução positiva. -------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Vicente Maurício fez questão de manifestar o seu desagrado pessoal 
pelo facto de os Vereadores não terem sido convidados para as PAP’s da Escola 
Profissional. O Senhor Presidente disse que transmitiria esse descontentamento ao  



 
 
 
 
 
 
 
senhor director da escola profissional, uma vez que os convites foram feitos pela própria 
escola. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Vicente Maurício esclareceu que estava a apresentar o assunto ao Sr. 
Presidente da Câmara numa reunião de Câmara, uma vez que os visados fazem parte do 
Órgão Executivo da Câmara e pelo facto de o Senhor Presidente, ser simultaneamente o 
Presidente da NOVALVITO, e entende o Sr. Vereador que deve ter uma posição sobre o 
assunto. Se assim não fosse não apresentaria o problema numa reunião de Câmara. ------- 
O Senhor Vereador Vicente Maurício questionou também sobre o andamento de um 
processo de demolição, e qual a previsão para outros casos. O Senhor Vereador Luís 
Beguino disse que o processo esteve parado com o fiscal municipal desde o dia 11 de 
Novembro, agora está completo e em condições de ser tomada a posse administrativa. --- 
O Senhor Vereador Mário Simões subscreve a opinião do convite para assistir às PAP,s, 
disse que o Senhor Presidente é também Presidente da Direcção da NOVALVITO, que é 
proprietária da Escola, logo deveria decidir sobre os convites para as PAP’s e outros 
assuntos da escola e não deixar isso ao director da mesma. Afirmou que o Senhor 
Presidente, na prática não tem um verdadeiro Gabinete de Comunicação e Imagem. A 
forma como esta Câmara funciona a nível de comunicação está esgotada, espera no 
entanto que após o Plano de Marketing Territorial estar concluído, vão buscar alguém 
com capacidades. Em relação ao Plano de Marketing Territorial, ficou positivamente 
surpreendido e satisfeito com a reunião com o professor Américo Mateus, verifica que é 
uma pessoa de elevada capacidade. O Senhor Presidente respondeu que o que lhe 
interessa sempre nas instituições e nas pessoas são as competências e as capacidades. ---- 
O Senhor Vereador Vicente Maurício lembrou que embora inicialmente tivesse 
manifestado algumas reservas, pelo facto de não terem sido consultadas mais empresas, 
quer para o Plano de Marketing territorial (PMT), quer para o Plano de Desenvolvimento 
Estratégico (PDE) recorda que na altura que este assunto veio à colação, tivesse referido 
que, relativamente ao PDE, algumas pessoas que fazem parte do grupo de trabalho, 
como consultores, lhe inspiravam alguma confiança, pelo conhecimento pessoal que tem 
das pessoas, sem no entanto alterar a sua posição inicial de que se deveriam ter sido 
consultadas mais que uma empresa. Naturalmente que, sem pôr em causa a competência 
das pessoas envolvidas, que não está habilitado para avaliar, referiu na altura, que não 
tinha o mesmo conhecimento do Professor Américo Mateus, que lidera a equipa do 
PMT. Apesar de não ter podido estar presente na reunião do passado dia 21 de Junho, 
congratula-se com as opiniões que foram transmitidas, nesta reunião de Câmara, sobre as 
referidas reuniões com o grupo de trabalho. ----------------------------------------------------- 
Ponto 2 - ASSUNTO: ACTA ---------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e cinquenta e oito--------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de dezasseis de Junho, cuja leitura foi dispensada, 
por ter sido previamente distribuída. ------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação foi a mesma aprovada por maioria com uma abstenção do 
Senhor Vereador Mário Simões por não estar presente na última reunião. ------------------ 
UNIDADE ORGÂNICA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO FINANCEIRA----------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA. -------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E IMAGEM, TURISMO E 
DESPORTO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – ASSUNTO- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AOS GRUPOS 
DESPORTIVOS E CULTURAIS DE ALVITO E VILA NOVA DA BARONIA PARA 
FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS FÉRIAS DESPORTIVAS E CULTURAIS 
VERÃO 2010. ANIMAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL. ----------------------------------- 
Deliberação número duzentos e cinquenta e nove-------------------------------------------- 
Presente a informação nº91/2010 – SJD, assim como o projecto sobre as férias, desporto 
e animação IV, Verão 2010, em anexo. Considerando os mesmos, o Órgão Executivo 
deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.599,00€ (Mil quinhentos 
e noventa e nove euros), ao Grupo Desportivo e Cultural de Alvito e um subsídio no 
valor de 1.586,00 (Mil quinhentos e oitenta e seis euros) ao Grupo Desportivo e Cultural 
de Vila Nova da Baronia. (doc. anexo V- 18).----------------------------------------------------------- 
Ponto 4 – ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO AO 
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO. ---------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e sessenta------------------------------------------------------- 
Presentes os ofícios nº 43/10 e 46/10, do Grupo Desportivo e Cultural de Alvito, sobre o 
assunto em título, assim como a informação nº62/2010, da responsável da UNOC. 
Considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir um 
subsídio no valor de 600,00€ (Seiscentos euros), destinado a fazer face às despesas com 
o 2º Encontro de Grupos Corais Alentejanos. (doc. anexo VI- 4).------------------------------------ 
Ponto 5 – ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO AO 
GRUPO CORAL “AMIGOS DO CANTE DE ALVITO”. ------------------------------------ 
Deliberação número duzentos e sessenta e um ------------------------------------------------ 
Presente o ofício datado de 03-05-2010, do Grupo Coral Amigos do Cante de Alvito, 
sobre o assunto em título. Considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por 
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 600,00€ (Seiscentos euros), destinado a 
fazer face às despesas com o 8º Encontro de Grupos Corais. (doc. anexo VII- 4).------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS------------------------- 
Ponto 6 – ASSUNTO: PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS 
RESPEITANTES AO PEDIDO DE TRANSPORTE, EFECTUADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE VILA NOVA DA BARONIA. ----------------------------------------------- 
Presente o ofício nº 66, datado de 28 de Maio de 2010, da Junta de Freguesia de Vila 
Nova da Baronia, assim como a informação nº09/Gestão de Frotas e Parque Auto. 
Considerando os mesmos, o Órgão deliberou, por unanimidade, isentar a referida Junta 
de Freguesia do pagamento dos encargos respeitantes ao pedido de transporte. (doc. anexo 

VIII- 4).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. ---------------------------- 
Deliberação número duzentos e sessenta e dois ------------------------------------------------- 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
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. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ------------------------- 
Período para intervenção do Público----------------------------------------------------------- 
Não foi aberta a reunião ao público para o período de informações e esclarecimentos 
por se verificar 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 dezasseis horas e vinte 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/ 

 


