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ATA N.º 16/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 29 / 06 / 2016

PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 18:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, Vereadora, por
motivo de saúde e JOÃO LUIS BATISTA PENETRA, Vereador,
por motivos pessoais.

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 23/06/2016

CAIXA ........................................................................................................................................................................ 3.721,26 €
FUNDOS DE MANEIO ................................................................................................................................................. 3.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES ........................................................................................... 1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ..................................................................................................... 1.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 3 – FLORBELA DA LUZ DESCALÇO FERNANDES ........................................................................... 1.000,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ................................................................................................

1.564.537,50 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................. 780.221,21 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 .............................................................................................................

2.270,83 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.509,57 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950 ................................................................................................................ 19.490,45 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050 .................................................................................................................. 5.430,67 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006435350 ................................................................................................................ 93.551,22 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER ...........................................................................................

200.899,29 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250 .......................................................................................................................

-€

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450 .......................................................................................................................

-€

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 .............................................................................................................. 170.111,24 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................................... 33.251,14 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ....................................................................................................
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ..........................................................................................................

109.844,65 €
90.092,82 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .............................................................................................................. 50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................................. 1.568.258,76 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................. 1.447.431,01 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................ 120.827,75 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de trabalhos
da mesma foi a seguinte:
1. Proposta de aprovação da ata em minuta; -----------------------------------------------------------------------------2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 4 de maio de 2016; --------------------------3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 15 de junho de 2016; -----------------------4. Informação sobre a atividade da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------5. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística; ----------------------------------------6. Proposta de aprovação da Revisão de Preços referente à Empreitada de Construção do Centro Escolar
de Viana do Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 13 (final) relativo à Empreitada de Remodelação do
Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------8. Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos compromissos
plurianuais decorrentes da futura adjudicação de serviços à Coral – Associação de NadadoresSalvadores de Reguengos de Monsaraz; -------------------------------------------------------------------------------9. Proposta de atribuição de apoios em espécie ao abrigo do Regulamento Municipal do Cartão Social do
Reformado, Pensionista e Idoso de Viana do Alentejo, no âmbito da “Oficina Domiciliária; -------------10. Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, ao abrigo do Regulamento
Municipal respetivo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Proposta de renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, ao abrigo do
Regulamento respetivo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------12. Proposta de designação dos membros do júri do Concurso de Bandas “Abana Viana”, ao abrigo do
Regulamento Municipal respetivo; -------------------------------------------------------------------------------------13. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 24 de junho de 2016, relativo à
transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do
Alentejo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana
do Alentejo (organização de atividades na Feira Quinhentista); ------------------------------------------------15. Proposta de transferência de verba para a Associação de Caçadores de Viana do Alentejo (organização
de atividades na Feira Quinhentista); ----------------------------------------------------------------------------------16. Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense
(comparticipação nas despesas de aquisição de linóleo); ----------------------------------------------------------
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17. Proposta de aprovação do Programa Preliminar relativo à Empreitada de Requalificação do Jardim do
Rossio em Viana do Alentejo; --------------------------------------------------------------------------------------------18. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de junho de 2016, que concedeu a
isenção do pagamento das taxas referentes à emissão de uma licença de ruido solicitada pela Junta de
Freguesia de Viana do Alentejo, para a realização de um Arraial Popular no dia 25 de junho de 2016,
no Jardim do Rossio em Viana do Alentejo; --------------------------------------------------------------------------19. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de junho de 2016, que concedeu
licença de ruido à Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, para a realização de um Arraial Popular no
dia 25 de junho de 2016, no Jardim do Rossio em Viana do Alentejo; -----------------------------------------20. Pedido de isenção do pagamento das taxas relativamente à emissão de uma licença de ruido
solicitada pela Associação dos Amigos Aguiarenses, para a realização das Festas de Verão nos dias 15,
16 e 17 de julho de 2016; --------------------------------------------------------------------------------------------------21. Pedido de emissão de licença de ruído por parte da Associação dos Amigos Aguiarenses, para a
realização das Festas de Verão nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2016; ----------------------------------------22. Proposta de pedido de emissão de parecer por parte do Município de Alvito, relativamente à
realização da prova desportiva denominada “6.º Raid BTT dos Santos – Alvito”, a qual tem passagem
pela Freguesia de Viana do Alentejo; -----------------------------------------------------------------------------------23. Proposta de assunção de encargos com a aquisição de manuais escolares e fichas de apoio para oferta
aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho. -------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou que a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa continua doente e por esse
motivo não está hoje presente. Informou também que por motivos pessoais, o senhor Vereador João
Penetra não pode comparecer à reunião de hoje. O senhor Presidente propôs a justificação de ambas as
faltas. Mediante votação por escrutínio secreto de cada uma das propostas de justificação de falta, foram
ambas justificadas por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia:
Neste período o senhor Presidente informou ter recebido uma comunicação da nova Diretora Executiva
do ACES – Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central – Dra. Laurência Gemito – a apresentarse. Em resposta, o Município desejou-lhe os maiores sucessos e manifestou total disponibilidade para o
necessário trabalho conjunto, em prol da melhoria das condições de vida da população do concelho.
Através de e-mail enviado a 27 de junho corrente, foi solicitada à nova Diretora a marcação de uma
reunião de trabalho para tratar questões decorrentes da insuficiência na prestação dos serviços de saúde
à população deste concelho. Em resposta, a Sra. Diretora informou ter todo o interesse na realização
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dessa reunião e dado que se encontra a constituir a sua equipa de trabalho, informará oportunamente
sobre a marcação solicitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou ter recebido um ofício da Associação de Futebol de Évora, agradecendo a
disponibilidade e colaboração do Município por ocasião da Décima Gala do Futebol Distrital, realizada no
Cineteatro Vianense no dia 19 de junho corrente. O senhor Presidente salientou que esta foi a primeira
vez que a Gala teve lugar fora de Évora, tendo sido escolhida a Vila de Viana do Alentejo. ----------------------Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos:
Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – 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 aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 4 de maio de 2016 – Não foi
posta a aprovação a ata relativa à reunião ordinária de 4 de maio de 2016, dado não haver quórum para o
efeito, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. ----------------------------------------------------------------Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 15 de junho de 2016 – A
Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 15 de junho de 2016. --------------Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – Relativamente à atividade da Câmara no
período compreendido entre 15 de junho e a presente data, o senhor Presidente informou o seguinte:
- No dia 16 de junho teve lugar, nos Paços do Município de Viana do Alentejo, a reunião que deu o passo
final para a constituição da AptCC – Associação Portuguesa das Cidades e Vilas Cerâmicas, que terá como
membros fundadores os Municípios de Alcobaça, Aveiro, Barcelos, Caldas da Rainha, Ílhavo, Mafra,
Montemor-o-Novo, Óbidos, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Tondela, Viana do Alentejo, Viana do
Castelo e Vila Nova de Poiares. Há já vários países europeus que têm estas associações, nomeadamente
Itália, França, Espanha, Roménia e Alemanha, as quais se constituíram junto da União Europeia enquanto
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial, uma estrutura com peso institucional junto da
Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. Os principais objetivos da futura associação portuguesa,
assim como das suas congéneres europeias, são a defesa, a valorização e a divulgação do património
cultural e histórico cerâmico, bem como o intercâmbio de experiências entre os associados,
especialmente a nível da conservação do património, o estabelecimento de parcerias entre cidades e
vilas com vínculos tradicionais à cerâmica e à olaria, quer do tipo produtivo quer cultural são ainda
objetivos Desta Associação a promoção da criação artística e a difusão da cerâmica tradicional e
contemporânea, bem como o incentivo de relações de cooperação e intercâmbios entre os Municípios
associados a nível nacional ou na rede europeia. ---------------------------------------------------------------------------
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- No dia 17 de junho esteve presente, juntamente com o senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do
seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, na Festa de Final de Ano do Jardim de Infância de
Aguiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 17 de junho, todo o executivo em regime de permanência esteve presente na Abertura Oficial da
XIX Semana Cultural de Alcáçovas, evento que decorreu naquela freguesia até 26 de junho. Como
habitualmente, a iniciativa foi promovida pela Freguesia de Alcáçovas em parceria com o Município de
Viana do Alentejo e com as associações locais, sendo positivo o balanço efetuado. ------------------------------ No dia 17 de junho o senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve presente no espetáculo “Carlos Menezes
convida Mara”, no âmbito do evento “Noites da Música”, promovido pela Culartes, com o apoio do
Município de Viana do Alentejo e que decorreu na sede de referida cooperativa. -------------------------------- No dia 18 de junho teve lugar o Festival de Natação de Viana do Alentejo, nas Piscinas Municipais de
Viana do Alentejo, no qual estiveram presentes o senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do
Gabinete de Apoio Pessoal do senhor Presidente – Miguel Bentinho. Este festival contou com a
participação de cinquenta e quatro atletas de quatro escolas dos concelhos de Alvito, Portel, Vidigueira e
Viana do Alentejo. Destinado a atletas não federados dos escalões de cadetes, infantis e juvenis o Festival
visou o convívio e a partilha de vivências entre os diversos atletas. ----------------------------------- ---------------- No dia 18 de junho, o senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal do
senhor Presidente – Miguel Bentinho, estiveram presentes no III Torneio da Amizade de Veteranos. Este
torneio, realizado no campo de Jogos João de Sousa Faria e Melo, em Viana do Alentejo, teve a
participação das equipas do Vitória Futebol Clube, do Sport Club Alcaçovense e do Sporting Clube de
Viana do Alentejo. O torneio foi organizado pela Secção de Veteranos do Sporting Clube de Viana do
Alentejo e no final do mesmo, teve lugar um jantar-convívio. ---------------------------------------------------------- No dia 18 de junho, esteve presente no Encontro de Grupos Corais, organizado pelo Grupo Coral dos
Trabalhadores de Alcáçovas, no âmbito da XIX Semana Cultural de Alcáçovas. ------------------------------------ No dia 19 de junho, todo o executivo em regime de permanência esteve presente na décima edição da
Gala de Futebol Distrital de Évora que, pela primeira vez, foi realizada fora da sede do distrito, tendo sido
Viana do Alentejo o Concelho escolhido. A Gala integrou a entrega de vários prémios:
• “Mais Clube”, entregue aos clubes que tiveram o aumento mais significativo de atletas. Em futsal
venceu o Sporting Clube de Viana do Alentejo, que passou de 16 para 60 atletas; -------------------------------• “Mais Fair Play”, que distinguiu os clubes que mais demonstraram esta característica; ----------------------• “Mais Movimento”, que galardoou os clubes que participaram em mais jogos. --------------------------------Também foram agraciados os árbitros, dirigentes e atletas. Os prémios “Melhores Jogadores de Futebol
Seniores” foram entregues a um atleta do Estrela de Vendas Novas e a um atleta do Sporting Clube de
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Viana do Alentejo, tendo sido também os melhores marcadores da divisão de Honra e de Elite,
respetivamente. Na categoria “Melhores Treinadores”, ambos os prémios couberam a clubes do
Concelho: na Divisão de Honra, o prémio foi atribuído ao treinador do Sport Club Alcaçovense e na
Divisão de Elite o vencedor foi o treinador do Sporting Clube de Viana do Alentejo. Houve também lugar a
um prémio para estudos académicos sobre o fenómeno futebolístico na região. Por último, o Prémio de
Mérito, foi entregue ao ex-autarca de Portel e atual Deputado à Assembleia da República eleito pelo
círculo de Évora pelo PS – Partido Socialista, Norberto Patinho, pelo seu contributo enquanto dirigente do
Grupo Desportivo de Portel e autarca. A Gala contou ainda com um momento de dança, pela Associação
Equestre de Viana do Alentejo, com um espetáculo musical a cargo de Tinho e com um momento de
humor por Élio Branco. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------ No dia 20 de junho, esteve presente, em Beja na reunião mensal do Conselho Executivo da AMGAP –
Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo, do qual o Município faz parte. ------ No dia 21 de junho o senhor Vereador Paulo Manzoupo e uma Técnica Superior do Município estiveram
presentes numa reunião na Gesamb – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, subordinada ao tema
“Estudo de Avaliação da Integração / Verticalização do Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos”. Este
estudo tem como principal propósito avaliar modelos de integração das recolhas indiferenciadas e
seletivas, assim como avaliar a integração da recolha de resíduos indiferenciados nos catorze municípios
que integram o Distrito de Évora. ----------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 21 de junho, esteve presente na reunião mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de
Municípios do Alentejo Central, realizada em Cuba. ------------------------------------------------------------------- No dia 22 de junho, juntamente com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho,
esteve reunido com a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Dra. Alexandra Leitão, no
Ministério da Educação, em Lisboa. Nesta audiência, voltou a ser exposto o assunto da Escola Básica e
Secundária Dr. Isidoro de Sousa, insistindo-se na sua requalificação e frisando-se, mais uma vez, a
preocupação com alguns materiais, nomeadamente as placas de amianto. A Senhora Secretária de Estado
ficou de articular alguns aspetos administrativos com a Delegação Regional de Educação do Alentejo de
forma a que o assunto possa evoluir favoravelmente. ---------------------------------------------------- ---------------- No dia 23 de junho, o Serviço Municipal de Proteção Civil do Município esteve presente numa reunião
no CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora com o objetivo de fazer o ponto de
situação do planeamento de emergência do Distrito. Foi destacada a aprovação do Plano de Emergência
Distrital, foram transmitidas informações sobre o funcionamento do Sistema de Notificação Operacional,
designadamente sobre a sua atuação na fase “Charlie”, que decorrerá entre 1 de julho e 30 de setembro.
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- No dia 24 de junho teve lugar, no Cineteatro Vianense, o IV Encontro de Empresários, promovido pelo
Município de Viana do Alentejo em parceria com o NERE – Núcleo Empresarial da Região do Alentejo,
subordinado ao tema “Apoios e Incentivos à Atividade Económica e Apoios à Internacionalização e à
Inovação”. Os assuntos abordados estiveram relacionados com o Alentejo 2020, o Programa Operacional
Regional do Alentejo para o período 2014-2020, assim como os instrumentos financeiros; os apoios às
empresas no desenvolvimento local de base comunitária (BLBC); os apoios à internacionalização e à
inovação, com destaque para o Alentejo Exportar Melhor 2020 e Alentejo Inovar +. ---------------------------- No dia 25 de junho, conjuntamente com o senhor Vereador Paulo Manzoupo e com o Chefe do seu
Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho esteve presente no Arraial Popular promovido pela
Freguesia de Viana do Alentejo, com o apoio do Município de Viana do Alentejo e que teve lugar no
Jardim do Rossio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 26 de junho, a convite da respetiva Associação, todo o executivo em regime de permanência e o
senhor Vereador João Penetra participaram nas cerimónias comemorativas do 34.º aniversário da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. ----------------------------------------Ponto cinco) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou conhecimento
da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente, no uso de competência subdelegada em
matéria de administração urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de aprovação da Revisão de Preços referente à Empreitada de Construção do
Centro Escolar de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade a Revisão de Preços relativa à
Empreitada de Construção do Centro Escolar de Viana do Alentejo, no montante de 1.016,85 € (mil e
dezasseis euros e oitenta e cinco cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 13 (final) relativo à Empreitada de
Remodelação do Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade o Auto
de Medição n.º 13 (final) relativo à Empreitada de Remodelação do Estaleiro Municipal de Viana do
Alentejo, no montante de 2.000,00 € (dois mil euros). -------------------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos
compromissos plurianuais decorrentes da futura adjudicação de serviços à Coral – Associação de
Nadadores-Salvadores de Reguengos de Monsaraz – Pretende o Município vir a adjudicar à Coral –
Associação de Nadadores-Salvadores de Reguengos de Monsaraz, uma prestação de serviços de
coordenação e criação do dispositivo de segurança em obediência às exigências da Portaria n.º 168/2016,
de 16 de junho. A prestação de serviços em causa terá a duração de um ano e à Associação Coral será
paga, mensalmente, a importância de 146,00 € (cento e quarenta e seis euros). ---------------------------------
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Atendendo à existência de encargos financeiros nos anos de 2016 e 2017, a Câmara deliberou por
unanimidade solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para a assunção dos
compromissos plurianuais decorrentes da prestação de serviços em causa. ---------------------------------------Ponto nove) Proposta de atribuição de apoios em espécie ao abrigo do Regulamento Municipal do
Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso de Viana do Alentejo, no âmbito da “Oficina
Domiciliária – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do
Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara
deliberou por unanimidade conceder os seguintes apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária:
• Titular do cartão n.º 625 – Reparação e pintura de porta e portão; ------------------------------------------------• Titular do cartão n.º 29 – Raspagem e pintura de porta e colocação de barra de apoio no poliban; -------• Titular do cartão n.º 163 – Rebocar parede no interior da habitação; ---------------------------------------------• Titular do cartão n.º 532 – Substituição de torneira em lavatório. --------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, ao abrigo do
Regulamento Municipal respetivo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir
o Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso aos seguintes munícipes:
A) Viana do Alentejo:
- Ana Joaquina Penetra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Aguiar:
- Silvina Maria Pintado Nogueira. ------------------------------------------------------------------------------------------------ C) Alcáçovas:
- Eugénia Maria Lourinho Serra Banha; ---------------------------------------------------------------------------------------- João Arcadinho Banha; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Francisca de Jesus Moleiro Baguinho Fura. --------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, ao abrigo do
Regulamento respetivo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao
abrigo do Regulamento Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação
do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso aos seguintes munícipes:
A) Viana do Alentejo:
- Maria Antónia Mirrado Alberto Sabino; -------------------------------------------------------------------------------------- Margarida Rosa Pires Parreira Galego; --------------------------------------------------------------------------------------- Francisca da Conceição Carmo Saldanha; ----------------------------------------------------------------------------------- Henriqueta Augusta Susano Galego; ------------------------------------------------------------------------------------------
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- Custódia Catarina Parrado Galego Gomes; ---------------------------------------------------------------------------------- Alcides Aleixo Serpa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- José Manuel Calado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Aguiar:
- Otília Maria Melgão Caixinha Pintado; --------------------------------------------------------------------------------------- Fausta Rosa Algarvio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) Alcáçovas:
- Jerónima Maurício; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Esperança Penetra da Silva; -------------------------------------------------------------------------------------------- António Caneca Serra; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Maria Augusta Mil Homens Frausto. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de designação dos membros do júri do Concurso de Bandas “Abana Viana”, ao
abrigo do Regulamento Municipal respetivo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento
Social e Humano e ao abrigo do disposto no art.º 7.º do Regulamento Municipal do Concurso de Bandas
“Abana Viana”, a Câmara deliberou por unanimidade designar os seguintes elementos que integrarão o
júri do referido concurso:
• Paulo José Cachola Manzoupo, Vereador em regime de permanência; -------------------------------------------• Manuel Francisco Branco Pão-Mole, Músico profissional com participação na Banda V.N.T.; ---------------• Nuno José Baião Canelas – Assistente Operacional (sonoplasta) afeto à Divisão de Desenvolvimento
Social e Humano; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Paula Marise Carracha Panóias Bamond das Neves – Presidente da Direção da Associação Cultural e
Recreativa Alcaçovense; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------• Antónia Isabel Pão-Mole Dias – Radialista da Rádio Antena Sul. -----------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 24 de junho de 2016,
relativo à transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana
do Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 24 de junho de
2016, determinando a transferência para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntáriops de Viana
do Alentejo das seguintes verbas:
• 1.000,00 € (mil euros) como comparticipação nas despesas das comemorações do 34.º aniversário da
Associação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 4.000,00 € (quatro mil euros) como comparticipação nas despesas inerentes a uma grande reparação
numa viatura afeta ao Serviço Municipal de Proteção Civil. --------------------------------------------------------------
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Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e
Idosos de Viana do Alentejo (organização de atividades na Feira Quinhentista) – Nos termos da
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo a importância de
800,00 € (oitocentos euros) como comparticipação nas despesas de atividades que por sua iniciativa
levarão a cabo na Primeira Feira Quinhentista a realizar em Viana do Alentejo. ----------------------------------Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a Associação de Caçadores de Viana do Alentejo
(organização de atividades na Feira Quinhentista) – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de
Caçadores de Viana do Alentejo a importância de 200,00 € (duzentos euros) como comparticipação nas
despesas de atividades que por sua iniciativa levarão a cabo na Primeira Feira Quinhentista a realizar em
Viana do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa
Alcaçovense (comparticipação nas despesas de aquisição de linóleo) – Nos termos da proposta da
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a
Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense a importância de 900,00 € (novecentos euros) como
comparticipação nas despesas de aquisição de linóleo. ------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de aprovação do Programa Preliminar relativo à Empreitada de
Requalificação do Jardim do Rossio em Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade o
Programa Preliminar relativo à Empreitada de Requalificação do Jardim do Rossio em Viana do Alentejo.
Ponto dezoito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de junho de 2016, que
concedeu a isenção do pagamento das taxas referentes à emissão de uma licença de ruido solicitada
pela Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, para a realização de um Arraial Popular no dia 25 de
junho de 2016, no Jardim do Rossio em Viana do Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade o
despacho do senhor Presidente de 22 de junho de 2016 através do qual foi concedida à Freguesia de
Viana do Alentejo a isenção do pagamento das taxas referentes à emissão da licença de ruido relativa à
realização de um Arraial Popular, no dia 25 de junho de 2016, no Rossio, em Viana do Alentejo. Nos
termos do n.º 7 do artigo 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas do Município, para a concessão da
isenção solicitada foi reconhecido o interesse municipal da iniciativa e foi tomado conhecimento de que a
receita não arrecadada por via desta isenção importa em 55,63 € (cinquenta e cinco euros e sessenta e
três cêntimos), isto nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do referido Regulamento. ------------------------------Ponto dezanove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de junho de 2016,
que concedeu licença de ruido à Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, para a realização de um
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Arraial Popular no dia 25 de junho de 2016, no Jardim do Rossio em Viana do Alentejo – A Câmara
ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 22 de junho de 2016 através do qual foi
concedida à Freguesia de Viana do Alentejo a licença de ruido para a realização de um Arraial Popular no
dia 25 de junho de 2016, no Rossio, em Viana do Alentejo. -----------------------------------------------------------Ponto vinte) Pedido de isenção do pagamento das taxas relativamente à emissão de uma licença de
ruido solicitada pela Associação dos Amigos Aguiarenses, para a realização das Festas de Verão nos
dias 15, 16 e 17 de julho de 2016 – A Câmara deliberou por unanimidade conceder à Associação dos
Amigos Aguiarenses a isenção do pagamento das taxas referentes à emissão da licença de ruido relativa à
realização das Festas de Verão, nos dias 15 a 17 de julho de 2016, em Aguiar. Nos termos do n.º 7 do
artigo 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas do Município, para a concessão da isenção solicitada foi
reconhecido pela Câmara Municipal o interesse municipal da iniciativa e foi tomado conhecimento de
que a receita não arrecadada por via desta isenção importa em 182,34 € (cento e oitenta e dois euros e
trinta e quatro cêntimos), isto nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do referido Regulamento. ----------------Ponto vinte e um) Pedido de emissão de licença de ruído por parte da Associação dos Amigos
Aguiarenses, para a realização das Festas de Verão nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2016 – A Câmara
deliberou por unanimidade conceder à Associação dos Amigos Aguiarenses a licença de ruido para a
realização das Festas de Verão em Aguiar, nos dias 15 a 17 de julho de 2016. -----------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de pedido de emissão de parecer por parte do Município de Alvito,
relativamente à realização da prova desportiva denominada “6.º Raid BTT dos Santos – Alvito”, a qual
tem passagem pela Freguesia de Viana do Alentejo – A pedido do Município de Alvito, a Câmara
deliberou por unanimidade autorizar a passagem pelo concelho de Viana do Alentejo do 6.º Raid BTT dos
Santos, no dia 30 de outubro de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de assunção de encargos com a aquisição de manuais escolares e fichas de
apoio para oferta aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho – O senhor Presidente
apresentou a seguinte proposta para oferta de manuais escolares e fichas de atividades aos alunos do 1.º
ciclo do Ensino Básico deste concelho:
“Nos termos do disposto na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, é competência da Câmara Municipal “deliberar no domínio da ação social escolar,
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a
estudantes”. O Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, no sentido de promover a equidade do sistema
educativo, veio estabelecer um novo enquadramento para a ação social escolar que passou a estar
integrada num conjunto de políticas sociais, articulando-se em particular com as políticas de apoio à
família. Com a entrada em vigor deste Diploma, a atribuição dos apoios no âmbito da ação social escolar
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passou a reger-se pelos critérios usados para a atribuição do abono de família, no sentido de aumentar a
transparência na concessão dos apoios e de aumentar o universo dos beneficiários. O Decreto-Lei n.º
55/2009, de 2 de março, estabeleceu então o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento
dos apoios no âmbito da ação social escolar, enquanto modalidade dos apoios e complementos
educativos previstos nos artigos 27.º e seguintes da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei
n.º 46/86, de 14 de outubro, na sua atual redação. Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 55/2009,
de 2 de março, constituem modalidades de apoios no âmbito da ação social escolar os apoios
alimentares, os transportes escolares, o alojamento, os auxílios económicos, a prevenção de acidentes e
o seguro escolar. Apesar do artigo 10.º do referido Diploma determinar que o acesso aos benefícios
decorrentes dos apoios no âmbito da ação social escolar tenha por base a condição sócio-económica dos
alunos ou dos seus agregados familiares, condição essa que se traduz pelo respetivo posicionamento
num determinado escalão de rendimentos e no correspondente escalão de apoio, tem-se vindo a assistir,
por parte dos Municípios, ano após ano, à atribuição generalizada de auxílios económicos relativos aos
manuais escolares, traduzida pela oferta desses manuais a todos os alunos do ensino básico e não apenas
aos que integram os escalões de apoio. Nos termos do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 55/2009, de
2 de março, os auxílios económicos relativos aos manuais de aquisição obrigatória consistem na cedência
dos livros respetivos ou no reembolso, total ou parcial, das despesas comprovadamente feitas pelos
agregados familiares com a sua aquisição. Na presenta data é o Despacho do senhor Secretário de Estado
do Ensino e da Administração Escolar n.º 8452-A/2005, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º
148, de 31 de julho de 2015, que fixa os valores e limites pecuniários dos auxílios económicos, bem como
as restantes normas, condições e procedimentos para a respetiva concessão. Não obstante o disposto no
n.º 2 do artigo 11.º desse Despacho determinar que têm direito a beneficiar dos auxílios económicos os
alunos pertencentes aos agregados familiares integrados nos 1.º e 2.º escalões de rendimentos,
determinados em função do abono de família atribuído, considera-se que na época difícil que se
atravessa, o Município deverá aliviar o esforço financeiro das famílias no arranque e preparação do
próximo ano letivo. Considera-se que com a adoção desta medida de grande alcance social, para além da
ajuda direta às famílias, consegue-se garantir que todas as crianças tenham na sua posse os manuais
escolares logo no início do ano letivo. ---------------------------------------------------------------------------------------Em face do anteriormente exposto e havendo conhecimento de que o Governo irá assumir o custo dos
manuais escolares dos alunos que frequentarão, no próximo ano letivo, o 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino
Básico, propõe-se:
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a) Que a Câmara Municipal autorize a oferta dos manuais escolares e fichas de atividades a todos os
alunos do concelho de Viana do Alentejo que frequentem os 2.º, 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo do Ensino
Básico no ano letivo 2016/2017; ----------------------------------------------------------------------------------------------b) Que a Câmara Municipal autorize a oferta das fichas de atividades a todos os alunos do concelho de
Viana do Alentejo que frequentem o 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2016/2017 (o
Governo assume apenas a despesa dos manuais); -----------------------------------------------------------------------c) Que a Câmara Municipal autorize o ressarcimento das despesas inerentes aos manuais e fichas de
atividades aos encarregados de educação que comprovadamente já as tenham realizado”. -----------------A Câmara aprovou por unanimidade a proposta apresentada, nas três componentes atrás referidas. -----

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito horas e trinta minutos, 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,

