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 EDITAL N.º 04 
(Publicidade das deliberações, artº. 91º.da Lei nº.169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01) 

 
 
Dr. João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público 
que em reunião ordinária desta, realizada no dia 13 de Janeiro de 2009, foram tomadas 
as seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa:-------------------------- 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À NOVALVITO PARA FAZER FACE À DESPESA 
SUPORTADA RELATIVAMENTE AO ESTAGIÁRIO JORGE COROADO – deliberado 
por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de € 894,62 (oitocentos 
noventa e quatro euros e sessenta e dois cêntimos), destinado ao fim acima mencionado. 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL À ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALVITO  – deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição de um 
subsídio anual no valor de € 102.450,00 (cento e dois mil quatrocentos e cinquenta euros), a 
pagar em duodécimos, conforme grelha apresentada, bem como as outras ajudas a atribuir 
pontualmente. 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALVITO – deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de € 
2.331,34 (dois mil trezentos trinta e um euros e trinta e quatro cêntimos), destinado a fazer 
face ao pagamento da reparação do gerador instalado no Quartel. 
 
PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO EFECTUADO PELO GRUPO 
DESPORTIVO E CULTURAL BARONIA – deliberado por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um subsídio no valor de € 200 (duzentos euros), destinado ao Jantar de Natal dos 
seus atletas. 
 
PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO EFECTUADO PELO GRUPO 
DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO – deliberado por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um subsídio no valor de € 200 (duzentos euros), destinado ao Jantar de Natal dos 
seus atletas. 
 
 
Paços do Município de Alvito, aos 14 de Janeiro de 2010 

 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
 
 
 

/João Luís Batista Penetra/ 
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