
   
 
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA 
VINTE E QUATRO DE MARÇO 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 Simões, Luís Vicente Banha Beguino e Fernando Joaquim Galhano Viola, Vereadores da Câmara 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 comentou a informação da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, 
Ordenamento do Território e Ambiente, sobre os despachos proferidos pelo Senhor Vereador Luís 
Beguino, ao abrigo da delegação de competências do Presidente da Câmara, entende que é pouco 
perceptível e faltam aspectos de ordem técnica. O Senhor Presidente da Câmara respondeu que os 
senhores Vereadores devem solicitar toda a informação que julguem necessária sobre qualquer processo, 
pois não existe qualquer tentativa de sonegação de informação. ---------------------------------------------------- 
Relativamente ao assunto da electrificação dos Montes de Albergaria, o Sr. Vereador Mário Simões no 
que respeita à sua intervenção na reunião anterior realçou que é salutar a troca de opiniões entre cinco 
elementos do executivo mas nunca numa reunião de Câmara, órgão pelo qual tem todo o respeito e a 
maior dignidade, usou fazer show off politico. ------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara respondeu que o que disse foi que o Senhor Vereador não deveria neste 
assunto tentar tirar dividendos políticos, até porque sobre este assunto todos estão de acordo em resolver a 
situação, não sendo por isso trabalho exclusivo de ninguém em particular mas sim da Câmara como um 
todo. Informou ainda o executivo que sobre a suposta electrificação dos montes junto do cemitério de 
Albergaria, telefonou ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Cuba, que informou desconhecer a 
situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre o assunto, o Senhor Vereador Fernando Viola entende que é uma vontade de todos que estes 
assuntos sejam resolvidos, mas não se podem deixar outras pessoas desfavorecidas, com é o caso da D. 
Sofia Alves que há 50 anos que não tem electricidade, por não ter poder económico para suportar as 
despesas que esse processo acarreta. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara respondeu que é uma questão que poderá ser avaliada, mas sem deixar 
cair a intenção de fazer uma candidatura ao PRODER. -------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Vicente Maurício, perguntou qual o ponto da situação da casa da Senhor Francisco 
Conceição, ao que o senhor Presidente respondeu que foi necessária uma especificação técnica para o 
concurso mas de momento não tem presente melhor informação sobre o assunto. ------------------------------ 
O Senhor Vereador Mário Simões perguntou se já foi dada resposta ao assunto do Sr. Gemelgo, é 
necessário interrogar se os serviços têm sido ou não competentes na condução deste processo. Não há 
pareceres alternativos, a Câmara está refém de uma única técnica, este processo é importante para o 
concelho merece preocupação e deve ser resolvido. O Departamento Técnico é unipessoal, seria útil 
pensar-se em reestruturar esses serviços ou então pedir pareceres, deveria haver mais que um arquitecto ou 
um engenheiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: ----------------------------------------------- 
- No dia 12 de Março – Reuniu com a Sinase para consulta sobre prestação de serviços na aplicação do 
SIADAP. 
- No dia 12 de Março – Abertura da Exposição de pintura de António Duro “Alentejo de Em Cantos” – 
Centro Cultural de Alvito. 
- No dia 13 de Março – Encerramento da época de caça da Associação de Caçadores “Terras da Baronia” 
com um almoço onde esteve com o Senhor Vereador Luís representando a Câmara.---------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
- No dia 15 de Março – Reuniu na Câmara Municipal de Vidigueira, o Conselho Directivo da AMCAL. 
No mesmo foram discutidos assuntos de gestão corrente da Associação. 
- No dia 15 de Março – Deu-se início à distribuição de fruta pelas escolas -  Projecto fruta escolar – 
Distribuição de fruta pelo 1º ciclo três vezes por semana. A distribuição ao pré-escolar será assegurada 
pelo Agrupamento. 
- No dia 16 de Março – A Câmara esteve presente  através do Senhor Chefe de Gabinete, na reunião da 
ERT Turismo do Alentejo em Évora  –“Agir para o património e cultura com o turismo”. 
- No dia 18 de Março – Inauguração da Exposição – Artesanato e competências – Centro Cultural de 
Alvito – Associação Terras Dentro – CNO/CMA. 
- No dia 18 de Março – Iniciou-se uma Inspecção da IGAL ao Município de Alvito. 
- No dia 20 de Março a Câmara Municipal de Alvito associou-se ao projecto “Limpar Portugal” (Foram 
disponibilizados sacos e luvas para a recolha do lixo, o qual será posteriormente, separado e assegurado o 
seu destino para o aterro sanitário, por parte da Câmara Municipal. A Junta de Freguesia de Alvito 
colaborou com a disponibilização de uma carrinha e o Clube da Natureza fez a identificação das lixeiras.”) 
- No dia 22 de Março – reuniu com o Senhor Director da Escola Profissional e com o Senhor Arquitecto 
José Tomás para discussão de algumas questões relacionadas com o projecto de arquitectura do futuro 
edifício da Escola. É de realçar que este projecto foi entregue ao senhor arquitecto pela Direcção da 
Novalvito ainda na vigência do anterior mandato. 
No dia 22 de Março – Reuniu com o Senhor Director da Zona Sul da EDP, Eng. José Marmé e também 
com o o Senhor Eng. Manuel Catarrunas, tendo sido discutidos vários assuntos do relacionamento entre a 
Câmara Municipal e a EDP, tendo sido dado principal destaque à electrificação da zona rural junto a 
Albergaria dos Fusos. A EDP irá enviar para a Câmara um novo orçamento correspondente ao novo PFE 
(Pedido de Fornecimento de Energia). 
Dia 22 e 23 de Março – Comemorações do Dia Mundial da Árvore em Alvito e Vila Nova. Plantação de 
uma árvore na nova Escola assinalando assim a transição da Escola actual para a nova. 
Dia 23 de Março – Acompanhou a Direcção da CECA e uma representação do Sindicato Democrático dos 
Professores do Sul, numa reunião com o Senhor Director-Geral dos recursos humanos do Ministério da 
Educação. Na reunião foram discutidos os problemas dos professores da Cooperativa, tendo também sido 
abordado o assunto do pessoal não docente. O Senhor Director-Geral irá estudar o problema dos 
professores procurando verificar outras situações semelhantes que tenham acontecido no País e 
verificando também as questões legais. É de realçar que a pretensão dos professores é poderem concorrer 
em primeira prioridade em pé de igualdade com os seus colegas do ensino público.----------------------------- 
O Sr. Presidente informou também os Senhores Vereadores que dia 25 e 26 irá realizar-se o Seminário 
“Caminhos de Santiago”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o ofício datado de 18 de Março de 2010, dos Deputados do Partido Comunista 
Português ao Parlamento Europeu sobre a pergunta escrita apresentada pelo Deputado do PCP ao PE, Dr. 
João Ferreira, à Comissão das Comunidades Europeias sobre “Critérios para a reclassificação das zonas 
desfavorecidas” (Doc. Anexo I-2).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 - O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos ao abrigo das 
competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos termos e para os efeitos das disposições 
conjugadas no art.º 64.º/5-al-a) e c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção. (doc. Anexo  
II)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- 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 quarenta e sete ------------------------------------------------------------------------ 
Presente a acta da reunião ordinária de dez de Março 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 a favor e uma abstenção. 
Absteve-se o Senhor Vereador Vicente Maurício por não ter participado na referida reunião.----------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ponto 3 - ASSUNTO: COMPARTICIPAÇÃO PARA A AMBAAL, DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS 
PARA O ANO DE 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e quarenta e oito ------------------------------------------------------------------------ 
Presente o ofício nº 283 datado de 08-03-2010, da AMBAAL, assim como o mapa das comparticipações, 
em anexo, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 
comparticipação mensal, do Município de Alvito, apresentada, no valor de € 1.077,40 (Mil e setenta e sete 
euros e quarenta cêntimos). (Doc. Anexo V-2 )----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL-------- 
Ponto 4 – ASSUNTO: 4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número cento e quarenta e nove ---------------------------------------------------------------------- 
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 e PS) e a abstenção do Senhor Vereador Mário Simões (MS), a sua 
aprovação (Doc. Anexos – VI- 5)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – ASSUNTO: REGULAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS 
DA CÂMARA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e cinquenta ------------------------------------------------------------------------------ 
Presente o projecto de regulamento em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por 
maioria, com quatro votos favoráveis do Presidente da Câmara Municipal, Vereadores Luís Beguino, 
Fernando Viola, Mário Simões (CDU, PS e MS) e a abstenção do Senhor Vereador Vicente Maurício 
(PS). (Doc. Anexos – VII -15) --------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      

Ponto 6 – ASSUNTO: RECTIFICAÇÃO À TABELA DE PREÇOS-------------------------------------------- 
Deliberação número cento e cinquenta e um----------------------------------------------------------------------- 
Presente a alteração à tabela de preços, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou, por 
unanimidade a alteração proposta. (Doc. Anexos – VIII- 14)---------------------------------------------------------------------------                                         
Ponto 7 - ASSUNTO: RACTIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESDIENTE DA CÂMARA 
RESPEITANTE À INUMAÇÃO DE LUÍS ANTÓNIO FILIPE, EM QUE É REQUERENTE A 
AGÊNCIA FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, UNIPESSOAL, LDª --------------------- 
Deliberação número cento e cinquenta e dois---------------------------------------------------------------------- 
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 - IX )-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
Ponto 8 - ASSUNTO: RACTIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESDIENTE DA CÂMARA 
RESPEITANTE À INUMAÇÃO DE ANA MARIA MARQUES TRIGACHEIRO, EM QUE É 
REQUERENTE PAULO SÉRGIO FERREIRA CANHOTO. ---------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e cinquenta e três---------------------------------------------------------------------- 
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 – X)------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     
Ponto 9 -  ASSUNTO: RACTIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESDIENTE DA CÂMARA 
RESPEITANTE À INUMAÇÃO DE INOCÊNCIO RAFAEL CASCARRO MARQUES, EM QUE É 
REQUERENTE PEDRO MANUEL LATAS MARQUES. -------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e cinquenta e quatro------------------------------------------------------------------ 
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- XI )------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO--------------- 
Ponto 10 – ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES 
PRÓPRIOS, EFECTUADO PELO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO. ---------------------------------- 
Deliberação número cento e cinquenta e cinco --------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
Presente o ofício nº10027/2010, do Clube em título, assim como a informação nº 43/2010, do técnico 
responsável pelo Sector de Juventude e Desporto, considerando os mesmos, o órgão Executivo deliberou 
por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 1.031,04 (Mil e trinta e um euros e quatro cêntimos) 
para fazer face às deslocações em transportes próprios realizadas, durante o mês de Fevereiro. (Doc. Anexo 
XII-3).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 11- ASSUNTO: PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SAÚDE AOS UTENTES DO CARTÃO 
SOCIAL DO MUNÍCIPE IDOSO. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e cinquenta e seis----------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação nº CSMI/1/2010, datada de 04/03/2010, do GAP, assim como os mapas em anexo I-
2, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação 
de 50% das despesas efectuadas com os medicamentos. ( Doc. Anexos XIII -3) -------------------------------------- 
 Ponto 12- ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO 
SUPERIOR ANO LECTIVO 2009-2010. --------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e cinquenta e sete 
Presente a informação nº 29/10, de 19 de Março da técnica de Animação/Educação que se anexa, assim 
como a lista classificativa e acta da Comissão de Análise, considerando os mesmos, o Órgão Executivo, 
deliberou, por unanimidade, (Não participou na votação o sr. Vereador Fernando Viola, por 
incompatibilidade), atribuir a bolsa de estudo aos alunos constantes da listagem apresentada, considerando 
até ao 25º candidato. ( Doc. Anexo XIV -4 )-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------
Deliberação número cento e cinquenta e oito ----------------------------------------------------------------------- 
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: ----------------- 
“PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA OS PLANOS MUNICIPAIS DE EMERGÊNCIA PARA O 
BAIXO ALENTEJO”; “PEDIDO DE PARECER PARA O 18º PRÉMIO DE CICLISMO MANUEL 
MIMOSO, EM 11 DE ABRIL DE 2010”; EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA, RELATIVO 
AO PRÉDIO URBANO SITO NA RUA DA CRUZ, Nº48 EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE 
FRANCISCO EURICO SEGISMUNDO ESTEVES”; PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELO 
CENTRO DE CICLISMO DE CUBA”; “ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR- REFEIÇÕES DO PRÉ- 
ESCOLAR ANO LECTIVO 2009-2010” E RETIRAR O PONTO 12 “PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PARA PROVA DE CICLOTURISMO, EFECTUADO PELO GRUPO DESPORTIVO CULTURAL 
BARONIA”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL----------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 13- ASSUNTO: PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA OS PLANOS MUNICIPAIS DE 
EMERGÊNCIA PARA O BAIXO ALENTEJO. --------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e cinquenta e nove --------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação nº1/2010 GAD, DO Gabinete de apoio ao Presidente, assim como a referida 
Proposta de Protocolo que aqui se dá por integralmente reproduzida, que tem por objecto a candidatura aos 
Planos Municipais de Emergência para o Baixo Alentejo, considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, aprovar a celebração do Presente Protocolo. (Doc. Anexos XV- 6)----------------------- 
Ponto 14 – ASSUNTO: PEDIDO DE PARECER PARA O 18º PRÉMIO DE CICLISMO MANUEL 
MIMOSO, EM 11 DE ABRIL DE 2010. ------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número cento e sessenta -------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício nº 395, datado de 17/03/10, do Município de Cuba, assim como o programa da corrida., 
considerando os mesmos, o Órgão Executivo, deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável. (Doc. 
Anexos XVI- 5)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 15 -  ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELO CENTRO DE CICLISMO DE 
CUBA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação número cento e sessenta e um -------------------------------------------------------------------------- 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Presente o ofício, do Centro de Ciclismo de Cuba, assim como o itinerário da prova, considerando os 
mesmos, o Órgão Executivo, deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 150,00 
(Cento e cinquenta euros), para fazer face às despesas de manutenção da prova. (Doc. Anexo XVI-3)--------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL--------- 
 Ponto 16 – ASSUNTO: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA, RELATIVO AO PRÉDIO 
URBANO SITO NA RUA DA CRUZ, Nº48 EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE FRANCISCO 
EURICO SEGISMUNDO ESTEVES. --------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e sessenta e dois------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do requerente sobre o assunto em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo, 
deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do imóvel em causa. (Doc. 
Anexos XVII - 7)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO--------------- 

Ponto 17 – ASSUNTO: ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR- REFEIÇÕES DO PRÉ- ESCOLAR ANO 
LECTIVO 2009-2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação número cento e sessenta e três-------------------------------------------------------------------------- 

Presente a candidatura ao apoio Sócio Educativo por parte do aluno Tiago Filipe Rosado Cananão, do pré- 
escolar, do Agrupamento de Escolas de Alvito, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a referida candidatura, ficando o aluno posicionado no 2º escalão.(Doc. Anexos XVIII-
4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. ------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e sessenta e quatro--------------------------------------------------------------------- 
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: 160 e 161--------------------------------------------------------------------------- 
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 o Sr. Raul 
Albuquerque, apresentado o seguinte assunto: Adquiriu um prédio urbano sito na Rua 25 de Abril, em Vila 
Nova da Baronia, em virtude de o mesmo se encontrar em zona protegida pelo IGESPAR, teve o cuidado 
de se informar quais os procedimentos a tomar para a recuperação do imóvel, que se encontra bastante 
degradado. Informa que tem tido diversas dificuldades com o processo, nomeadamente a aprovação do 
projecto de arquitectura, exigência de uma casa de banho para deficientes, de acordo com a lei das 
acessibilidades, que considera um radicalismo. Alega que foi proposto o indeferimento, sem serem 
respeitados os preceitos do Código do Procedimento Administrativo, devendo o acto ser considerado nulo. 
Apresentou uma solução ao projecto, entende que o mesmo deveria ser reaberto e não indeferido. Pediu 
para ser feita uma cronologia do processo, também quais as peças escritas e desenhadas, em vigor e que 
possam ser aproveitadas para a abertura de um novo procedimento, embora mantenha a posição que o 
indeferimento não tivesse sido legitimo, o processo atrasou bastante com estas exigências.--------------------
O Senhor Presidente da Câmara respondeu ao munícipe que não está dentro da situação, pois vem do 
mandato anterior e foi apanhado a meio, assim para que se esclarecessem os factos pediu a intervenção do 
Dr. Pedro Carvalho e da arquitecta Luísa Valério, que explicaram que quer técnica quer 
administrativamente que os Municípios não podem aprovar projectos de obras que não respeitem as 
normas técnicas de acessibilidades previstas no Dec. Lei nº163/2006. Mais foi informado que o processo 
se encontrou duas vezes na fase de audiência prévia e foi indeferido porque os elementos entregues 
continuavam a indiciar a violação das normas técnicas de acessibilidades.---------------------------------------- 
Finalmente foi o interessado informado de que deveria solicitar novo procedimento, apresentando os 
documentos legalmente exigíveis, sem prejuízo de se socorrer dos elementos já entregues e em vigor. 
Depois de algumas trocas de ideias o Sr. Presidente da Câmara mostrou- se disponível para se resolver a 
situação com a maior celeridade, mas com todo o respeito pela legislação em vigor.  -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
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 quarenta 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/ 


