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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às dezassete horas, cuja ordem de trabalhos foi a
seguinte:
1. Proposta de aprovação da ata em minuta no final da reunião; ------------------------------------------------------ 2. Proposta de autorização para apresentação de candidatura do projeto “Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo” ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020
no Aviso de Concurso para apresentação de Candidaturas nº ALT20-16-2016-16; ---------------------------- 3. Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; --------------------------------------------------------------------4. Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------5. Proposta de aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; 6. Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; de abertura do Concurso Público para adjudicação
da respetiva Empreitada e de designação do júri que conduzirá o procedimento; ---------------------------7. Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar entre o Município de Viana do Alentejo e a Family
Search Internacional (organização sem fins lucrativos) / preservação e publicação de arquivos de valor
genealógico e histórico; -----------------------------------------------------------------------------------------------9. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Protocolo a celebrar entre o
Município de Viana do Alentejo e o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (curso vocacional
de secundário de técnico de informática / instalação e gestão de redes – nível 4). --------------------------O senhor Presidente comunicou que senhora Vereadora Rosa Barros da Costa continua doente e por isso
impossibilitada de comparecer à presente reunião. Mediante proposta do senhor Presidente, votada por
escrutínio secreto, foi a falta justificada. Todos os membros do órgão executivo desejaram rápidas
melhoras à senhora Vereadora Rosa Barros da Costa. --------------------------------------------------------------------Dado tratar-se de uma reunião extraordinária, entrou-se de imediato na ordem de trabalhos:
Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta no final da reunião – A Câmara deliberou por
unanimidade aprovar a ata em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Proposta de autorização para apresentação de candidatura do projeto “Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo” ao Programa Operacional Regional Alentejo
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2020 no Aviso de Concurso para apresentação de Candidaturas nº ALT20-16-2016-16 – Encontra-se
aberto Aviso de Concurso para apresentação de Candidaturas (ALT20-16-2016-16) no âmbito do
Programa Operacional da Região Alentejo (Alentejo 2020), enquadrado no Regulamento Especifico do
Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos. O aviso em causa tem como destinatários,
entre outros, as Autarquias Locais e abrange intervenções que correspondam a operações enquadradas
no Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) aprovado e que se enquadrem nas tipologias de
investimento abrangidas pela prioridade de investimento 6.5 (6e) – Regeneração Urbana. -------------------Considerando que é intenção do Município de Viana do Alentejo dar continuidade à Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo, que esta operação está incluída no Plano de
Ação de Regeneração Urbana, que cumpre os critérios de elegibilidade exigidos (entre os quais ter como
maturidade mínima o projeto técnico de execução (arquitetura e especialidades aprovados) e que se
enquadra numa das tipologias e nos objetivos definidos no Aviso de Concurso, a Câmara deliberou por
unanimidade autorizar a apresentação da candidatura que contemplará os custos com os projetos
elaborados no âmbito da operação, a empreitada propriamente dita e a sua fiscalização. A taxa de
cofinanciamento FEDER nesta candidatura é de 85% sobre a despesa elegível. -----------------------------------Ponto três) Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – O senhor Presidente apresentou o Caderno
de Encargos relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do
Alentejo, contendo o respetivo Projeto de Execução. A Câmara, por unanimidade, aprovou o referido
documento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro) Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – O senhor Presidente
apresentou o Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do
Centro Histórico de Viana do Alentejo, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. O
Documento foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco) Proposta de aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do
Alentejo – O senhor Presidente apresentou o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do
Alentejo, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. O Documento foi aprovado por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada de Requalificação
do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; de abertura do Concurso Público para
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adjudicação da respetiva Empreitada e de designação do júri que conduzirá o procedimento – A Câmara
deliberou por unanimidade:
- Aprovar o Programa de Concurso relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro
Histórico de Viana do Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Abrir concurso público para execução da Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro
Histórico de Viana do Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Designar o júri que conduzirá os procedimentos no âmbito do concurso público relativo à Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo:
Presidente: Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos. ----------------------Vogais Efetivos: Cláudia Isabel Varela Ribeiro, Técnica Superior (Jurista) e Domingos José Nunes da Rocha,
Técnico Superior (Engenheiro Civil). ---------------------------------------------------------------------------------Vogais Suplentes: Estela de Jesus Grade Bondia Rodrigues, Técnica Superior (Jurista) e Maria de Fátima
Vaqueira Viegas Lopes, Assistente Técnica. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais – Sem a presença do senhor Vice-Presidente por se encontrar impedido, a Câmara
deliberou, com três votos favoráveis, transferir para o Sport Clube Alcaçovense as seguintes verbas:
- Com destino ao Grupo de Cavaquinhos:
> 3.º trimestre de 2014 – 503,40 € (quinhentos e três euros e quarenta cêntimos); -----------------------------> 4.º trimestre de 2014 – 226,20 € (duzentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos); ----------------------------> 1.º trimestre de 2015 – 226,20 € (duzentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos); ----------------------------> 2.º trimestre de 2015 – 226,20 € (duzentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos); ----------------------------> 3.º trimestre de 2015 – 272,40 € (duzentos e setenta e dois euros e quarenta cêntimos). ------------------- Com destino à Escola de Música:
> 3.º trimestre de 2014 – 243,00 € (duzentos e quarenta e três euros); ---------------------------------------------> 4.º trimestre de 2014 – 243,00 € (duzentos e quarenta e três euros); ---------------------------------------------> 1.º trimestre de 2015 – 243,00 € (duzentos e quarenta e três euros); ---------------------------------------------> 2.º trimestre de 2015 – 243,00 € (duzentos e quarenta e três euros); ---------------------------------------------> 3.º trimestre de 2015 – 243,00 € (duzentos e quarenta e três euros); ---------------------------------------------Ponto oito) Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar entre o Município de Viana do Alentejo e a
Family Search Internacional (organização sem fins lucrativos) / preservação e publicação de arquivos de
valor genealógico e histórico – O senhor Presidente apresentou a proposta de Protocolo a celebrar com a
Organização sem fins lucrativos “Family Search Internacional”, no âmbito da preservação e publicação de
arquivos de valor genealógico e histórico, sem qualquer custo para o Município. O senhor Presidente
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informou que os elementos que vão ser tratados pela Family Search Internacional são elementos
públicos, estando já neste momento acessíveis a todas as pessoas. -----------------------------------Com três votos favoráveis e a abstenção do senhor Vereador João Penetra foi aprovada a proposta de
Protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Protocolo a
celebrar entre o Município de Viana do Alentejo e o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo
(curso vocacional de secundário de técnico de informática / instalação e gestão de redes – nível 4) – A
Câmara ratificou por unanimidade o Protocolo entre o Município e o Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo, aprovado por despacho do senhor Presidente de 14 de junho de 2016 e relativo ao
acolhimento, pelo Município, de três alunos estagiários do curso vocacional de secundário de Técnico de
Informática / Instalação e Gestão de Redes – nível 4, entre 20 de junho e 23 de setembro de 2016. --------

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezanove horas, tendo a minuta desta ata sido
aprovada por unanimidade no final da mesma. --------------------------------------------------------------------------Eu,

, Chefe da D.G.R, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

