
 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE ALVITO 
CÂMARA MUNICIPAL 

 

EDITAL N.º 41 
(Publicidade das deliberações, artº. 91º.da Lei nº.169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01) 

 
João Paulo de Almeida Lança Trindade, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, 
torna público que em reunião ordinária desta, realizada no dia 24 de Setembro de 2008, 
foram tomadas as seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa:------------------ 
 
 
EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE ALVITO – 1.ª 
REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA – deliberado por unanimidade, a aprovação da 
revisão de preços provisória n.º 1, referente aos autos de medição de trabalhos contratuais da 
empreitada em título, no valor de 16.586,54 € (dezasseis mil quinhentos oitenta e seis euros e 
cinquenta e quatro cêntimos). 
 
CONTESTAÇÃO POR PARTE DO EMPREITEIRO DO AUTO O1 DE MULTAS 
CONTRATUAIS – deliberado por unanimidade, ter em conta a contestação do Empreiteiro, 
fixando a aplicação da multa no valor de 10.500 € (dez mil e quinhentos euros), tendo em 
conta os reais prejuízos sofridos pelo dono da obra. 
 
PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL PARA CONCLUSÃO DE OBRAS INACABADAS 
PARA O PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “SÍTIO DO CURRAL”, EM ALVITO, EM 
QUE É REQUERENTE F. REBOCHO & ROSA, LDA – deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de nova licença especial para obras inacabadas. 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SECÇÃO BTT CAD “OS VIANENSES” – deliberado por 
unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de € 50,00 (cinquenta euros) para fazer 
face às despesas inerentes à realização de um passeio de BTT denominado “1.º Passeio Sr.ª 
D`Aires BTT”. 

 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO – deliberado por 
unanimidade, a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos euros) para fazer face à aquisição de uma carrinha de 9 lugares. 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO – deliberado por 
unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de € 932,20 (novecentos trinta e dois euros 
e vinte cêntimos), para fazer face às deslocações em transportes próprios, durante o mês de 
Julho. 
 
 
Paços do Município de Alvito, aos 25 de Setembro de 2008. 
 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
 

/João Paulo Trindade/ 
 
 
 


