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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO
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ATA N.º 20/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 24 / 08 / 2016

PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
JOÃO LUIS BATISTA PENETRA
ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 16:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO, Vereador, por motivo de
férias

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 18/08/2016

CAIXA ........................................................................................................................................................................ 4.177,03 €
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 ................................................................................................

1.714.436,94 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................. 858.642,13 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 .............................................................................................................

2.562,81 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 7.856,82 €
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 ...........................................................................................

230.964,30 €

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

-€

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

-€

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 .............................................................................................................. 153.625,17 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................................... 70.472,58 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ....................................................................................................
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ..........................................................................................................

130.914,06 €
90.062,32 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .............................................................................................................. 50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................................. 1.718.613,97 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................. 1.597.549,32 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................ 121.064,65 €
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O senhor Vice-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 28 de julho de 2016; ----------3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 10 de agosto 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 ratificação da decisão de aceitação / rejeição de erros e omissões relativos à
Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo;
7. Proposta de aprovação do auto de medição único relativo à Empreitada de Execução da
Ligação do Edifício do Paço dos Henriques às Redes Públicas Existentes – Alcáçovas; --------8. Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar; ---------------------------9. Pedido de isenção do pagamento das taxas relativamente à emissão de uma licença de ruido
solicitada pela Associação Grupo de Cantares Populares “Seara Nova”, para a realização da
Festa de Verão / Noite Branca no dia 27 de agosto de 2016; ------------------------ ------------------10.Pedido de emissão de licença de ruido por parte da Associação Grupo de Cantares Populares
“Seara Nova” para a realização da Festa de Verão / Noite Branca, no dia 27 de agosto de
2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.Proposta de transferência de verbas para a Associação Grupo de Cantares Populares “Seara
Nova” (comparticipação nas despesas de atividades a desenvolver e já realizadas); ------------12.Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo
(organização de atividades durante o Summer 2016); ---------------------------------------------------13.Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente de 11 de agosto de 2016, que
autorizou a oferta de entradas grátis nas Piscinas Municipais as todos os banhistas com idades até
aos 30 anos, por ocasião das Comemorações do Dia Internacional da Juventude (dia 12 de agosto);

14.Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao abrigo do
Regulamento Municipal respetivo; ----------------------------------------------------------------------------------------
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15.Proposta de atribuição de apoio em espécie ao abrigo do Regulamento Municipal de
Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, no âmbito da “Oficina
Domiciliária”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------16.Proposta de fixação das tarifas mínimas a cobrar pela instalação de divertimentos na Feira
D’Aires/2015; ------------------------------------------------------------------------------------------------------17.Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que concederam apoios em
espécie (cedência de transporte a diversas entidades); ------------------------------------------------18.26.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------------19.Proposta de legalização de obras efetuadas em desconformidade com o projeto aprovado
(processo 22/16); -------------------------------------------------------------------------------------------------20. Proposta de transferência de verbas para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo; -----------------------21. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo; ------------22. Proposta de doação do autocarro MAN ao Município de S. Miguel (Cabo Verde), no âmbito do Acordo
de Geminação entre os dois Municípios. ------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou que, por motivo de férias, o senhor Vereador Paulo Manzoupo não pode
estar presente, pelo que propôs a justificação da respetiva falta. Mediante votação por escrutínio secreto,
foi a falta justificada 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 que, tendo este Município apresentado candidaturas à
Medida CEI+ (Contrato Emprego Inserção), o Instituto do Emprego e Formação Profissional informou que
as mesmas se encontram identificadas, não estando no entanto a aprovar qualquer candidatura, por se
estarem a debater com alguns constrangimentos. O senhor Presidente adiantou que, como já tivemos
oportunidade de referir, nomeadamente no Boletim Municipal n.º 90, de julho de 2016, o Município tem
solicitado esclarecimentos aos responsáveis regionais do Instituto do Emprego e Formação Profissional e
manifestado a sua preocupação com o assunto, tendo em conta que a população abrangida é aquela que
apresenta mais carência económica e social. Este Município tem mais de 20 candidaturas a aguardar
aprovação, sendo as mais antigas de outubro de 2015. -------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Penetra referiu que a placa sinalizadora do limite do concelho, no sentido
Alvito-Viana, se encontra danificada, tendo o senhor Presidente referido que a Câmara tem conhecimento
da situação, já tendo providenciado no sentido da sua reparação. ------------------------------------------------------
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- A senhora Vereadora Rosa Costa referiu que, em relação à sua intervenção na última reunião
relacionada com a avaria de vários candeeiros de iluminação pública, é com agrado que verificou que a
EDP já anda a proceder à sua regularização. ----------------------------------------------------------------------------------- Também a senhora Vereadora Rosa Costa propôs um voto de pesar pelas vítimas causadas pelos
terramotos hoje ocorridos em Itália e em Myanmar. ----------------------------------------------------------------------- Nesta sequência, também o senhor Presidente acrescentou um voto de solidariedade para com todos os
bombeiros que têm combatido os vários fogos que têm ocorrido nos últimos dias no nosso País, votos
estes com que os restantes membros da Câmara se solidarizaram. ---------------------------------------------------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 28 de julho de 2016 – A
Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 28 de julho de 2016. ----------------Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 10 de agosto de 2016 - Com os
votos favoráveis dos senhores Vereadores João Pereira, João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi
aprovada a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 10 de agosto de 2016. Não participou na
votação desta ata o senhor Presidente dado que não esteve presente na reunião a que a mesma se
refere, 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 quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou que no dia 10
de agosto, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na Sessão de Assinatura dos Contratos dos Planos
de Ação de Regeneração Urbana (PARU), que teve lugar em Vila Nova de Milfontes. Na cerimónia,
presidida pelo Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, foram assinados os
contratos dos PARU - Planos de Ação de Regeneração Urbana a celebrar entre a Autoridade de Gestão do
Alentejo 2020 e as câmaras municipais alentejanas de centros urbanos complementares. Este plano tem
como principal objetivo a melhoria do ambiente urbano e a revitalização de espaços públicos. O Senhor
Presidente referiu que os projetos elencados no PARU - Planos de Ação de Regeneração Urbana de Viana
do Alentejo são: - A Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; - A
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas; - A Requalificação do Núcleo Urbano
Central de Aguiar; - A Requalificação do Jardim do Rossio de Viana do Alentejo e a Requalificação e
Enquadramento Paisagístico do Largo do Poço Novo em Alcáçovas. Adiantou que estes projetos totalizam
um investimento estimado de 2.775.000,00€ (dois milhões setecentos e setenta e cinco mil euros).
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Referiu ainda o Senhor Presidente que, numa primeira fase avançará a obra da Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – 2.ª fase, cujo início está previsto ainda para o ano de
2016. Do total da empreitada, cujo concurso público já foi publicado em Diário da República com um
valor total de 1.400.000,00€ (um milhão e quatrocentos mil euros), o que será contemplado no PARU Planos de Ação de Regeneração Urbana como investimento público elegível é um valor de 900.000,00€
(novecentos mil euros), dos quais 750.000,00€ (setecentos e cinquenta mil euros) (85%) são financiados
por fundos comunitários através do Programa Alentejo 2020. O financiamento deste projeto está
garantido e aprovado pela Autoridade de Gestão do referido Programa. Informou o Senhor Presidente
que, com este projeto de requalificação do Centro Histórico da Vila, o Município de Viana do Alentejo
continua a prosseguir como objetivos da sua intervenção, a regeneração urbana, a sustentabilidade
energética, a promoção de uma sociedade mais inclusiva e a eficiência e a racionalização dos serviços
coletivos intermunicipais, sempre na prossecução do desenvolvimento e da coesão territorial. Por outro
lado, pretende-se a renovação das redes de infraestruturas, nomeadamente a rede de saneamento e a
rede de abastecimento de água, melhorando assim a qualidade da prestação destes serviços à população.
- O senhor Presidente informou também que, no dia 16 de agosto, esteve presente na reunião mensal do
Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, que decorreu em Portel.
- O Senhor Presidente fez referência a dois eventos que se seguem no Concelho: A segunda edição da
“Festa da Minha Terra”, a realizar na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo, nos dias 27 e 28 de agosto.
Adiantou que este é um evento que visa acolher sobretudo aqueles que, nascidos no Concelho, se
encontram a residir no estrangeiro ou noutras localidades do país e seus familiares residentes. Referiu o
Senhor Presidente que, do programa constam o almoço oferecido aos participantes, seguido de animação
musical a cargo do Grupo de Cantares Populares “Seara Nova”, do Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do
Cante” e de Jorge Nunes, com um baile. Complementando este programa estará a “Noite Branca”,
iniciativa promovida pela Associação de Cantares Populares “Seara Nova” – Secção Cultural “O Restolho”.
No segundo dia do evento, haverá lugar para um passeio turístico. -------------------------------------------------O segundo evento a que o Senhor Presidente fez referência é a Inauguração da Obra de Requalificação e
Reutilização do Paço dos Henriques, em Alcáçovas, no dia 4 de setembro, coincidindo com o dia que, em
1479, foi assinado o Tratado de Alcáçovas. A anteceder a cerimónia de inauguração, irão haver três
Conferências PAGUS – Organização Para a Salvaguarda da Paisagem e do Património Cultural Imaterial
Euro-Mediterrânico e para a promoção do turismo sustentável. Estas conferências, coordenadas pelo
antropólogo Paulo Lima, irão abordar três temas: - “Das Alcáçovas ao Brasil. Casualidade ou estratégia?”,
com a participação da Professora Doutora Manuela Mendonça, Presidente da Academia Portuguesa de
História; - “Em Alcáçovas na Idade Média: por entre bispos, reis e senhores”, por Maria Alegria Marques,

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24/08/2016

Fl.6

____________

__________

____________

__________

Professora Catedrática da Universidade de Coimbra e ainda “Paço dos Henriques. Análise históricoarquitetónica e enquadramento urbanístico”, com Ana Pagará, diretora do Mosteiro de Alcobaça. O
Senhor Presidente informou que com o Projeto PAGUS, pretende-se desenhar um conjunto de conteúdos
que irão ser instalados no edifício agora recuperado. Entre outros, um centro interpretativo, áreas de
exposições, posto de turismo, núcleo documental e um espaço dedicado à arte chocalheira. Adiantou
que, logo na abertura, será inaugurada a exposição PAZ, de Augusto Brázio. O PAGUS pretende retomar a
tradição histórica da Vila de Alcáçovas de criar novos mundos, agora na era da globalização, num local
onde, no passado, se dividiu o mundo e que hoje pretende ser um espaço internacional de diálogo de paz
entre gentes, culturas e civilizações usando para isso o património cultural imaterial. Este Projeto resulta
de uma parceria entre o Município de Viana do Alentejo e a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e
Ribatejo. O Senhor Presidente lembrou ainda que o referido Projeto foi objeto de uma candidatura
efetuada no passado mês de julho ao novo Quadro Comunitário, Alentejo 2020, aguardando-se a sua
aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente concluiu que a cerimónia de inauguração da Obra de Requalificação e Reutilização
do Paço dos Henriques, obra esta concretizada com financiamento comunitário no âmbito do QREN –
Quadro de Referência Estratégica Nacional / Inalentejo, num investimento total de 1.714.229,95€ (um
milhão setecentos e catorze mil duzentos e vinte e nove euros e noventa e cinco cêntimos), será
presidida pelo Ministro-Adjunto, Eduardo Cabrita e terá lugar por volta das 18h30, seguindo-se atuações
dos grupos corais do Concelho, assim como da Banda da Sociedade União Alcaçovense, oferta de
beberete à população e animação musical. ---------------------------------------------------------------------------------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 ratificação da decisão de aceitação / rejeição de erros e omissões relativos à
Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara
ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente, datado de 8 de agosto de 2016, que
determinou a aceitação e rejeição dos erros e omissões relativamente à Empreitada de Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo, conforme proposto no Relatório Técnico
elaborado pelo Técnico Superior do Município, Joaquim Miguel Delgado Godinho, Engenheiro Civil. ------Ponto sete) Proposta de aprovação do auto de medição único relativo à Empreitada de Execução da
Ligação do Edifício do Paço dos Henriques às Redes Públicas Existentes – Alcáçovas – A Câmara aprovou
por unanimidade o auto de medição único relativo à Empreitada de Execução da Ligação do Edifício do
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Paço dos Henriques, em Alcáçovas, às Redes Públicas Existentes, no montante de 25.000,00 € (vinte e
cinco mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar – Com base numa
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade e ao
abrigo 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 e
no n.º 2 do artigo 11.º e n.º 1 do artigo 12.º do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, do Gabinete do
Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, atribuir os seguintes subsídios no âmbito da
Ação Social Escolar / Ensino Pré-Escolar:
A) Freguesia de Aguiar:
- Joana Luisa de Souza Bonito, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------- José Silvestre Nascimento, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------------- Leonor Monteiro Chora, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------------- Roberto Júnior Fialho Gonçalves, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------- Vicente José Campaniço Laranjeiro, subsídio de almoço, escalão B. -----------------------------------------------B) Freguesia de Viana do Alentejo:
- Amanda Rosado de Sousa, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------ Bruno Miguel Samora dos Santos, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------- Duarte Filipe Samora dos Santos, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------- Lara de Jesus da Silva Farinho, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------- Leandro Manuel Batista Rebocho, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------- Leonor Santiago Santos, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------------- Mariana Isabel Ginete Coroado, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------- Rafaela Sofia Magoito Fitas, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------------- Ricardo Rebeca Pão Mole, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------ Rodrigo Gonçalves Ramalho, subsídio de almoço, escalão A. --------------------------------------------------------C) Freguesia de Alcáçovas:
- Ana Isabel Vicente Murcho, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------------- Carlos Manuel Batinas Chora, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------- Carmen Sofia Lima Mendes, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------- Carminho Sofia Lebre Fitas, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------- Gabriel Martins do Carmo, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------- Gabriela Maria Alves Martins, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------- Gonçalo Maria Varandas Matos, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------
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- Inês Bento Ferreira, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------------------------- Inês Galvão da Silva, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------------------- Jade Ribeiro de Oliveira, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------------------- João Pedro José Banha, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------------------- João Pedro Remourinho Barahona, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------ Laura Filipa Branco Bagão, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------------ Madalena Vidazinha Serrano, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------- Márcio Quaresma Arcadinho, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------- Maria Inês Bonito Lima, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------------- Mathilde Maurício Fava, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------------------- Pedro Maria Barroso Chora, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------- Pedro Miguel Navalhinhas Carvalho, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------- Ricardo Filipe Remourinho Pias, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------- Tiago Filipe Loupa Vieira, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------------- Tiago Miguel Almeida, Moura, subsídio de almoço, escalão A. -----------------------------------------------------Ponto nove) Pedido de isenção do pagamento das taxas relativamente à emissão de uma licença de
ruido solicitada pela Associação Grupo de Cantares Populares “Seara Nova”, para a realização da Festa
de Verão / Noite Branca no dia 27 de agosto de 2016 – A Câmara deliberou por unanimidade conceder à
Associação Grupo de Cantares Populares “Seara Nova” a isenção do pagamento das taxas referentes à
emissão da licença de ruido relativa à realização da Festa de Verão / Noite Branca, na Quinta da Joana,
em Viana do Alentejo, no dia 27 de agosto de 2016. 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 52,54 € (cinquenta e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos), isto nos
termos do n.º 3 do artigo 12.º do referido Regulamento. --------------------------------------------------------------Ponto dez) Pedido de emissão de licença de ruído por parte da Associação Grupo de Cantares Populares
“Seara Nova”, para a realização da Festa de Verão / Noite Branca no dia 27 de agosto de 2016 – A
Câmara deliberou por unanimidade conceder à Associação Grupo de Cantares Populares “Seara Nova” a
licença de ruido para a realização da Festa de Verão / Noite Branca, na Quinta da Joana em Viana do
Alentejo, no dia 27 de agosto de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verbas para a Associação Grupo de Cantares Populares
“Seara Nova” (comparticipação nas despesas de atividades a desenvolver e outras já realizadas) – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24/08/2016

Fl.9

____________

__________

____________

__________

unanimidade transferir para a Associação Grupo de Cantares Populares “Seara Nova” a importância de
1.245,00 € (mil duzentos e quarenta e cinco euros), sendo 845,00 € (oitocentos e quarenta e cinco euros)
como comparticipação nas despesas de atividades a desenvolver pela Associação na Festa da Minha Terra
2016; na Feira D’Aires 2016 e no Festival Jovem Abana Viana 2016 e 400,00 € (quatrocentos euros)
referentes ao apoio anual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do
Alentejo (organização de atividades durante o Summer 2016) – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Motard
“Os Xananas” de Viana do Alentejo a importância de 1.700,00 € (mil e setecentos euros), como
comparticipação nas despesas de atividades desenvolvidas pelo Grupo durante o Summer 2016. ---------Ponto treze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente de 11 de agosto de 2016
que autorizou a oferta de entradas grátis nas Piscinas Municipais a todos os banhistas com idades até
aos 30 anos, por ocasião das Comemorações do Dia Internacional da Juventude (dia 12 de agosto) – A
Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente datado de 11 de agosto de
2016, através do qual foi autorizada a oferta de entradas nas Piscinas Municipais do concelho aos
banhistas com idades até aos 30 anos, por ocasião das comemorações do Dia Internacional da Juventude
(12 de agosto de 2016). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de renovação 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
proceder à renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso aos seguintes munícipes:
A) Viana do Alentejo:
- Maria Rita Pires Calhau Caeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------B) Aguiar:
- Joaquim António Guerra Rebocho; ------------------------------------------------------------------------------------------ Maria José Pratas dos Santos; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dionísio Manuel Pintado; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Valentim José Fadista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de atribuição de apoio em espécie ao abrigo do Regulamento Municipal de
Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, 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 atribuir o seguinte apoio em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”:
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- Titular do cartão n.º 130 – Substituição de porta. ----------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de fixação das tarifas mínimas a cobrar pela instalação de divertimentos na
Feira D’Aires/2016 – A Câmara deliberou por unanimidade fixar os seguintes montantes-base para a
instalação de divertimentos na Feira D’Aires/2016, não se verificando alterações em relação a anos
anteriores:
» Pistas de automóveis de adultos – 650,00 € (seiscentos e cinquenta euros); -----------------------------------» Carrosséis e outros divertimentos de adultos de qualquer tipo – 275,00 € (duzentos e setenta e cinco
euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Divertimentos infantis de qualquer tipo – 115,00 € (cento e quinze euros). -------------------------------------Deliberou também a Câmara, por unanimidade, autorizar apenas a montagem, na referida Feira, dos
seguintes divertimentos:
- Uma pista de automóveis de adultos; -------------------------------------------------------------------------------------- Dois divertimentos de adultos de qualquer tipo (além da pista de automóveis); ------------------------------- Quatro divertimentos infantis de qualquer tipo. ------------------------------------------------------------------------Deliberou ainda a Câmara que sejam contactados todos os interessados na instalação de divertimentos
na referida Feira e já com pedidos formulados nestes Serviços, para apresentarem as respetivas
propostas até às 17:30 horas do dia 1 de setembro próximo, tendo por base os montantes fixados, para
que sejam abertas na reunião camarária de 7 do mesmo mês. -------------------------------------------------------Estipulou também a Câmara que os adjudicatários dos terrados para a instalação dos divertimentos,
devem efetuar o pagamento de 50% do montante da respetiva adjudicação até ao dia 16 de setembro,
procedendo ao restante pagamento até ao dia da montagem do divertimento. --------------------------------Ponto dezassete) Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que concederam apoios
em espécie (cedência de transporte a diversas entidades) – Com base na proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar os despachos do
senhor Presidente que concederam os seguintes apoios em espécie (cedência de transporte) a diversas
entidades:
ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS
20 de fevereiro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da Fábrica da Igreja Paroquial de
Viana do Alentejo a Portel, para participar em Encontro de Adolescentes. Custo: 124,53€; ------------------20 de fevereiro – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação da Paróquia de Alcáçovas a
Portel, para participar no dia Diocesano do Adolescente. Custo: 76,46€; ------------------------------------------5 de março – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Feminino de Viana do
Alentejo a Tires, para participar num Encontro de Grupos Corais. Custo: 118,67€; -------------------------------
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6 de março – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da Banda Filarmónica da Sociedade
União Alcaçovense a Ferreira do Alentejo, para uma atuação. Custo: 99,62€; ------------------------------------12 de março – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da Classe de Dança da Associação
Equestre de Viana do Alentejo a Safara, para participar num Encontro de Sevilhanas. Custo: 191,73€; ---12 de março – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da Paróquia de Alcáçovas ao
Santuário do Cristo Rei para uma visita no âmbito do Ano da Misericórdia. Custo: 201,98€; -----------------12 de março – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Feminino de Viana
do Alentejo ao Feijó, para participar num Encontro de Grupos Corais. Custo: 97,34€; -------------------------12 de março – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e Etnográfico Paz e
Unidade de Alcáçovas a Amoreiras Gare, para uma atuação. Custo: 122,88€; ------------------------------------2 de abril – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Feminino de Viana do
Alentejo a Castro Verde, para participar num Encontro de Grupos Corais. Custo: 90,87€; --------------------3 de abril – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Centro de Ultreia de Viana do
Alentejo a Vila Viçosa, para participar na cerimónia de encerramento do curso. Custo: 134,45€; -----------3 de abril – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação da Classe de Dança da Associação
Equestre de Viana do Alentejo ao Pomarão/Mértola, para uma atuação no Festival de peixe do Rio. Custo:
128,39€; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 de abril – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Feminino Cantares de
Alcáçovas a Viana do Alentejo para a gravação de um CD. Custo: 14,72€; -----------------------------------------8 de abril – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação da Banda da Sociedade união
Alcaçovense a Évora, para uma atuação da Charanga. Custo: 55,25€; ----------------------------------------------9 de abril – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da ACRA – Grupo de Ballet, ao Torrão
para participar num encontro de Escolas de Dança. Custo: 78.97€; -------------------------------------------------16 de abril – Cedência dos carros de 52 e 19 lugares para uma deslocação do Centro do Imaculado
Coração de Maria a Fátima, para participar na Peregrinação das Famílias. Custo: 416,20€; ------------------22 de abril – Cedência do carro de 52 lugares à Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do
Alentejo, para participar na animação da Pernoita, em Alcáçovas, da XVI Romaria a Cavalo. Custo: 47,42€;
30 de abril – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação da ACRA – Grupo de Ballet a
Montemor-o-Novo, para participar nas comemorações do Dia Mundial da Dança. Custo: 69,89€; ---------30 de abril – Cedência do carro de 9 lugares para uma deslocação da ACRA – Grupo Paz e Unidade a
Évora. Custo: 58,78€; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 de abril – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação da Classe de Dança da AEVA a
Montemor-o-Novo, para participar nas comemorações do Dia Mundial da Dança. Custo: 75,78€; ----------
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7 de maio – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Feminino Cantares de
Alcáçovas, do Grupo Coral e Etnográfico Paz e Unidade e Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo a
São Miguel de Machede, para participar num Encontro/Festival de Grupos Corais. Custo: 116,21€; -------14 de maio – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e Etnográfico Paz e
Unidade a Évora a convite do Palco Arte Academia, para uma atuação no MARÉ e Museu do Artesanato
de Évora. Custo: 57,74€; --------------------------------------------------------------------------------------------------------15 de maio – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da Associação dos Amigos
Aguiarenses a Belmonte, para participar num passeio cultural com associados. Custo: 313,98€; -----------25 de maio – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da Associação de Reformados de
Viana do Alentejo a Encinasola/Espanha, para realização de um passeio cultural com associados. Custo:
151,58€; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 de maio – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Feminino Cantares de
Alcáçovas a Évora, para participar num programa da Rádio Telefonia do Alentejo. Custo: 38,34€; ---------26 de maio – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação da Banda Filarmónica da Sociedade
União Alcaçovense a Évora, para participar numa procissão. Custo: 51,95€; --------------------------------------28 de maio – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e Etnográfico Paz e
Unidade de Alcáçovas a Évora, a convite do Movimento Democrático de Mulheres, para participar nas
jornadas sobre o “Cante no Feminino”. Custo: 82,06€; -----------------------------------------------------------------28 de maio – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação da Paróquia de Viana do Alentejo a
Vila Viçosa, para participar na Peregrinação da Família. 90,71€; -----------------------------------------------------29 de maio – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação da Charanga da Banda Filarmónica da
Sociedade União Alcaçovense a Évora, para participar na Corrida Contra o Cancro. Custo: 46,20€; --------4 de junho – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e Etnográfico de Viana
do Alentejo a Alvito, para uma atuação. Custo: 77,22€; ----------------------------------------------------------------4 de junho – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da Paróquia de Viana do Alentejo a
Vila viçosa, para participar num convívio. Custo: 145,46€; -------------------------------------------------------------4 de junho – Cedência do carro de 19 lugares ao Sport Clube Alcaçovense para uma deslocação do Grupo
de Cavaquinhos do Alentejo à Igrejinha, para uma atuação. Custo: 74,80€; --------------------------------------10 de junho – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação da Paróquia de Viana do Alentejo a
Vila Viçosa, para uma visita no âmbito do Jubileu dos Doentes da Diocese de Évora. Custo: 123,09€; -----10 de junho – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da Paróquia de Alcáçovas a Fátima,
para participar na Peregrinação das Crianças. Custo: 213,32€; --------------------------------------------------------

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24/08/2016

Fl.13

____________

__________

____________

__________

12 de junho – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da Paróquia de Alcáçovas a Fátima
para participar num Encontro/Peregrinação. Custo: 254,44€; --------------------------------------------------------19 de junho - Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação da ACRA – Orquestra Tradicional a
Estremoz, para uma atuação. Custo: 101,20€; -----------------------------------------------------------------------------19 de junho – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação da ACRA – Grupo Paz e Unidade a
Alvito, para uma atuação. Custo: 92,58€; -----------------------------------------------------------------------------------19 de junho – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Feminino de Viana
do Alentejo ao Monte das Galegas/Terena, para uma atuação. Custo: 98,66€; ----------------------------------22 de junho – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da Associação de Defesa dos Idosos
de Aguiar a Campo Maior, para um passeio cultural com associados. Custo: 148,56€; -------------------------25 de junho – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Velha Guarda de
Viana do Alentejo a Vila Franca de Xira, para participar no “Cante em Flor”. Custo: 123,80€; ----------------26 de junho – Cedência do carro de 52 lugares para a deslocação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários
de Viana do Alentejo a Arraiolos, para uma atuação. Custo: 135,72€; ----------------------------------------------DESPORTO
6 de fevereiro – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético Clube a
Estremoz, para participar na 2ª Eliminatória da Taça Distrital de Séniores de Futsal. Custo: 99,14€; -------14 de fevereiro – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Cultural e Desportivo
de Aguiar a São Pedro da Gafanhoeira, para participar num jogo de futebol. Custo: 88,54€; -----------------14 de fevereiro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação das equipas de Infantis e
Benjamins do Sporting Clube de Viana do Alentejo a Sousel, para participar em jogos do Campeonato.
Custo: 113,46€; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 de fevereiro – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético Clube a
Sousel, para participar num jogo do Campeonato Distrital de Iniciados de Futsal. Custo: 81,27€; ----------20 de fevereiro – Cedência do carro de 9 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético Clube a
Viana do Alentejo, para participar num jogo de futsal. Custo: 47,31€; ----------------------------------------------28 de fevereiro – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Cultural e Desportivo
de Aguiar a Torre de Coelheiros, para participar num jogo de futebol. Custo: 88,54€; -------------------------28 de fevereiro – Cedência do carro de 9 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético Clube a
Évora, para participar num jogo de futsal. Custo: 53,38€; --------------------------------------------------------------13 de março – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético Clube a Viana
do Alentejo, para participar num jogo de futsal. Custo: 38,23€; -------------------------------------------------------
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13 de março – Cedência do carro de 9 lugares para uma deslocação da AJAL – Associação de Jovens de
Alcáçovas a Monte do Trigo, para participar numa Maratona BTT. Custo: 103,26€; -----------------------------15 de março – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético Clube ao
Torrão, para participar num jogo de futsal. Custo: 39,47€; -------------------------------------------------------------20 de março – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação da AJAL – Associação de Jovens de
Alcáçovas a Nossa Senhora de Machede, para participar no Troféu BTT Évora. Custo: 122,71€; -------------20 de março – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da Casa do Benfica em Viana do
Alentejo para Lisboa, para participar na 26ª Meia Maratona de Lisboa. Custo: 191,18€; ----------------------2 de abril – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Cultural e Desportivo de
Aguiar a Vila Viçosa, para participar na 8ª Jornada da Taça da Amizade. Custo: 67,84€; -----------------------10 de abril – Cedência do carro de 9 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético Clube a
Montemor-o-Novo, para participar num jogo do Campeonato Distrital de Iniciados de Futsal. Custo:
53,38€; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 de abril – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Sporting Clube de Viana do
Alentejo a Redondo, para participar em jogos das Finais da Taça Distrital de futsal. Custo: 136,83€; ------8 de maio – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Sporting Clube de Viana do Alentejo
a Borba, para disputar o Campeonato de Élite de Évora. Custo: 105,90€; ------------------------------------------8 de maio – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação da AJAL – Associação de Jovens de
Alcáçovas a Monte do Trigo, para participar na 3ª prova do Troféu BTT Évora. Custo: 91,66€; ---------------15 de maio – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação da Casa do Benfica de Viana do
Alentejo a Lisboa, para participar na Corrida da Mulher. Custo: 127,74€; -----------------------------------------28 e 29 de maio – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Sporting Clube de Viana do
Alentejo a Moura, para participar no Torneio Infantil Moura Cup. Custo: 199,24€; -----------------------------29 de maio – Cedência do carro de 9 lugares para uma deslocação da AJAL – Associação de Jovens de
Alcáçovas a Odemira, para participar na 3ª Prova da Taça de Portugal BTT/XCM. Custo: 111,62€; ---------5 de junho – Cedência do carro de 9 lugares para uma deslocação da AJAL – Associação de Jovens de
Alcáçovas a Fazendas de Almeirim, para participar na 1ª Prova BTT/XCO de Almeirim. Custo: 138,18€. --EDUCAÇÃO
2 de fevereiro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação dos alunos do 6º ano do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo a Lisboa, para uma visita de estudo. Custo: 188,29€; ------5 de fevereiro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação dos alunos do 9º ano do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo a Lisboa, para uma visita de estudo. Custo: 187,08€; -------
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11 de fevereiro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação dos alunos do 10º ano do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo a Lisboa, para uma visita de estudo. Custo: 188,29€; ------18 de fevereiro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação dos alunos do 7º ano do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo a Estremoz, para uma visita de estudo. Custo: 140,31€; --23 de fevereiro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Agrupamento de Escolas de
Viana do Alentejo a Lisboa/Teatro Politeama, para uma visita de estudo dos alunos do Jardim de Infância
de Aguiar. Custo: 170,07€; ------------------------------------------------------------------------------------------------------24 de fevereiro – Cedência do carro de 9 lugares para a deslocação de uma aluna e uma professora do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo a Évora, para participar na eleição da mesa da Sessão
Distrital do Parlamento dos jovens. Custo: 30,82€; ----------------------------------------------------------------------24 de fevereiro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação dos alunos do Jardim de Infância
de Alcáçovas, sala 1, do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo para Lisboa/Teatro Politeama, para
uma visita de estudo. Custo: 132,53€; ---------------------------------------------------------------------------------------25 de fevereiro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação dos alunos do Jardim de Infância
de Viana do Alentejo do Agrupamento de Escolas a Lisboa/Teatro Politeama, para uma visita de estudo.
Custo: 151,58€; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 de fevereiro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação dos alunos do Jardim de Infância
de Alcáçovas, sala 2, do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo a Lisboa/Teatro Politeama, para
uma visita de estudo. Custo: 132,53€; ---------------------------------------------------------------------------------------3 de março – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo a Vendas Novas, para uma prova no âmbito do Desporto Escolar. Custo: 116,92€; -------------4 de março – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação das turmas do 2º/3º C e 3º D do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo ao Jardim Zoológico de Lisboa, para uma visita de estudo.
Custo: 197,40€; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 de março – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação dos alunos do 8º ano do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo a Sines, para uma visita de estudo. Custo: 162,33€; -------11 de março – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, para
uma deslocação dos alunos da Escola Básica de Aguiar ao Monte selvagem/Lavre, para uma visita de
estudo. Custo: 140,31€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------16 de março – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação dos alunos do 9º ano do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo à Universidade de Évora, com o objetivo de participar no
“Open Day”. Custo: 69,44€; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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16 de março – Cedência do carro de 9 lugares para uma deslocação de alunos do Agrupamento de Escolas
de Viana do Alentejo a Borba, onde vão participar numa prova no âmbito do Desporto Escolar; -----------26 de abril – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo, 11º ano, a Lisboa, para apresentação de trabalhos no âmbito do projeto “Nós Propomos”.
Custo: 116,98€; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 de abril – Cedência do carro de 9 lugares para uma deslocação do Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo a Vila Viçosa, para participar em competição no âmbito do Desporto Escolar. Custo: 59,46€;
28 de abril – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo a Vila Viçosa, para participar no Encontro Regional de EMRC. Custo: 124,90€; -------------------3 de maio – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Centro do Imaculado Coração de
Maria à Biblioteca de Beja, para uma visita de estudo com os alunos do Pré-Escolar. Custo: 77,04€; ------20 de maio – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo ao Badoka Park, para uma visita de estudo com os alunos do 1º A e 2º B. Custo: 123,21€; ---27 de maio – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo à Kidzânia, para uma visita de estudo com os alunos do 4º ano. Custo: 178,83€; ----------------2 de junho – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Centro do Imaculado Coração de
Maria ao Badoka Park , para uma visita com os alunos do Pré-Escolar. Custo: 148,56€; -----------------------3 de junho – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo a Vila Nova da Baronia e Évora com os alunos do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Aguiar, para
uma viagem de comboio. Custo: 63,09€; -----------------------------------------------------------------------------------Sem a presença do senhor Vereador João Pereira por se encontrar impedido, a Câmara ratificou, com três
votos favoráveis, o despacho do senhor Presidente que cedeu o carro de 19 lugares ao Grupo Coral “Os
Trabalhadores de Alcáçovas”, no dia 28 de fevereiro, para uma deslocação a Viana do Alentejo para
participar num Encontro de Grupos Corais. Custo: 88,95€. ------------------------------------------------------------Também sem a presença do senhor Vereador João Penetra por se encontrar impedido, a Câmara
ratificou, com três votos favoráveis, o despacho do senhor Presidente que cedeu o carro de 52 lugares à
Associação de Convívio dos Reformados de Alcáçovas, no dia 16 de junho, para uma deslocação a Fátima,
para um passeio cultural com associados. Custo: 205,35€. ------------------------------------------------------------Ponto dezoito) 26.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos favoráveis e as
abstenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Costa, foi aprovada a 26.ª proposta de
alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de legalização de obras efetuadas em desconformidade com o projeto
aprovado (processo 22/16) – Nos termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e Serviços
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Urbanos, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar o pedido de legalização das obras efetuadas em
desconformidade com o projeto aprovado e a que se refere o processo n.º 22/16, de que é requerente a
senhora D. Filomena Augusta Pinto Xarope Fialho. ----------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de transferência de verbas para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo as seguintes importâncias:
» 780,00 € (setecentos e oitenta euros), como comparticipação nas despesas com ações de sensibilização
sobre vigilância nas Piscinas Municipais do concelho, ao longo do Verão de 2016; -----------------------------» 900,00 € (novecentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes às atividades a
desenvolver, nomeadamente as obras de reabilitação/recuperação da sua sede e a aquisição de
imobilizados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do
Alentejo - Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou
por unanimidade transferir para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo a importância de
4.970,00 € (quatro mil novecentos e setenta euros), como comparticipação nas despesas inerentes às
atividades a desenvolver pelo Grupo, nomeadamente a organização do “New Moments” na Feira D’Aires
2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de doação do autocarro MAN ao Município de S. Miguel (Cabo Verde), no
âmbito do Acordo de Geminação entre os dois Municípios – Nos termos do disposto na alínea cc) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou por unanimidade
proceder à doação do autocarro, de marca MAN, ao Município de S. Miguel, situado na Ilha de Santiago,
em Cabo Verde, no âmbito do Acordo de Geminação existente entre os dois Municípios. --------------------O senhor Presidente referiu que esta doação se deve ao facto de o Município ir adquirir outro autocarro,
em virtude de possuir um que atingiu a idade de já não poder transportar crianças (mais de 16 anos),
como estipula a legislação portuguesa. -------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Vereadora Rosa Costa referiu já ter visto em algumas localidades que estão geminadas, a
indicação dessas situações nessas mesmas localidades, adiantando que se podia seguir esse exemplo aqui
em Viana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

, Assistente Técnico, a subscrevi.
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O Presidente,

Os Vereadores,

____________

__________

____________

__________

