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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO
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ATA N.º 21/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 07 / 09 / 2016

PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
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

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 02/09/2016

CAIXA ........................................................................................................................................................................ 3.736,09 €
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 ................................................................................................

2.044.343,04 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .......................................................................................................... 1.170.451,53 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ...........................................................................................................

29.140,85 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.656,82 €
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 .............................................................................................................. 151.488,66 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................................... 77.417,52 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ....................................................................................................
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ..........................................................................................................

116.824,29 €
90.062,32 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .............................................................................................................. 50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................................. 2.048.079,13 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................. 1.890.619,27 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................ 157.459,86 €

-1-

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07/09/2016

Fl.2

____________

__________

____________

__________

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 24 de agosto de 2016; -------

3.

Informação sobre a atividade da Câmara; --------------------------------------------------------------

4.

Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística; --------------------------

5.

Abertura das propostas relativas aos divertimentos a instalar na Feira D’Aires/2016; ------

6.

Proposta de alteração temporária de sinalização rodoviária na zona da Praça da República,
em Viana do Alentejo, no âmbito da programação do “Viana em Festa”; -----------------------

7.

Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a alteração
temporária do trânsito automóvel na zona da Praça da República, em Alcáçovas, devido à
inauguração do Paço dos Henriques; --------------------------------------------------------------------

8.

Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao abrigo do
Regulamento Municipal respetivo; -----------------------------------------------------------------------

9.

Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao abrigo do
Regulamento Municipal respetivo; -----------------------------------------------------------------------

10.

Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar; ------------------------

11.

Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Modalidades Desportivas; ----------------------------------------------------------------------------------

12.

Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais; ------------------------------------------------------------------------------------------

13.

Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo
(comparticipação nas despesas inerentes às atividades desenvolvidas); ------------------------

14.

Proposta de transferência de verba para a Associação de Caçadores e Pescadores de
Aguiar (organização de um convívio piscatório); ------------------------------------------------------

15.

Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos
compromissos plurianuais decorrentes do contrato de prestação de serviços para
licenciamento de Software Microsoft; -------------------------------------------------------------------
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Proposta de atribuição de viagens gratuitas aos Jardins de Infância e Escolas do concelho,
no ano letivo de 2016/2017, nos termos do Regulamento Municipal de Cedência de
Viaturas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.

Proposta de atribuição do apoio de 50% do passe escolar a alunos do ensino secundário;

18.

Proposta de alteração ao Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2016/2017,
relativamente ao aprovado a 6 de abril de 2016; ------------------------------------------------------

19.

Proposta de decisão sobre notificação para legalização de ampliação de habitação, sita na
Rua Portugal Livre, 9, em Aguiar, a que se refere o processo 116VN/05; -----------------------

20.

Proposta de legalização de alteração e recuperação do edifício destinado a habitação, sito
na Estrada de Vila Nova, 27 a 29, em Viana do Alentejo, a que se refere o processo 72/16; -

21. 27.ª Proposta de alteração ao orçamento da Despesa; ----------------------------------------------22. 13.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; -------------------------------23. 17.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; -----------------------------------24. Deliberação sobre exercício ou não do direito de preferência do Município na venda de um
imóvel sito na Rua António Isidoro de Sousa, n.º 30, em Viana do Alentejo; -------------------25. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense,
como

comparticipação

nas

despesas

inerentes

a

atividades

desenvolvidas,

nomeadamente na organização da XVI Romaria a Cavalo. ------------------------------------------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 Vereador João Penetra felicitou a Câmara pela inauguração do Paço dos
Henriques, em Alcáçovas, tendo referido que o mesmo é muito importante para o concelho e em
particular para a freguesia de Alcáçovas. --------------------------------------------------------------------------------------- Referiu também o senhor Vereador João Penetra que, em conversa com um motorista da Câmara em
relação ao autocarro recentemente adquirido pelo Município, este lhe transmitiu que em sua opinião o
motor do mesmo é fraco para a carroçaria que tem. Perguntou este Vereador se a Câmara havia pedido
anteriormente a opinião dos motoristas e adiantou que não tem conhecimentos técnicos para avaliar tal
opinião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que esteve numa reunião inicial sobre este assunto, na qual estavam
presentes motoristas, não tendo sido suscitada nessa data qualquer objeção. Disse ainda o senhor

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07/09/2016

Fl.4

____________

__________

____________

__________

Presidente ter conhecimento de alguns Municípios que adquiriram veículos idênticos, nomeadamente
Portel e Lagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador João Pereira referiu que, antes de se proceder à aquisição, esteve um autocarro
idêntico no Estaleiro o qual foi observado e experimentado por vários motoristas, pelo Encarregado José
Luis e pelo Mecânico e todos foram a favor da sua aquisição. Este Vereador sugeriu que o senhor
Vereador João Penetra fale com os motoristas que lá estavam na altura e que o analisaram e
experimentaram. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Vereadora Rosa Costa referiu também congratular-se pela inauguração do Paço dos
Henriques, em Alcáçovas, formulando o desejo que se verifiquem muitos projetos para o mesmo. ----------- O senhor Vereador João Pereira agradeceu o apoio formulado pelos senhores Vereadores, tendo
deixado um convite para que os mesmos fossem visitar o espaço. ------------------------------------------------------ A senhora Vereadora Rosa Costa referiu que a sua ausência na cerimónia de inauguração do Paço dos
Henriques se deveu a problemas de saúde. ----------------------------------------------------------------------------------- Também o senhor Vereador João Penetra referiu que a sua ausência na mesma se deveu a
compromissos já assumidos anteriormente, concretamente por ter participado na Festa do Avante. --------- O senhor Presidente deu a informação que a Dr.ª Florbela Fernandes pediu a demissão da respetiva
Comissão de Serviço como Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, tendo adiantado que,
em princípio, em sua substituição, regressará o Dr. António Padeirinha que, como sabemos chefiou a
referida Divisão entre 2010 e 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------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 24 de agosto de 2016 – Com
quatro votos favoráveis foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 24 de agosto de
2016. Não participou na votação desta ata o senhor Vereador Paulo Manzoupo por não ter estado
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 três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 26 de
agosto, conjuntamente com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, esteve
presente na entrega dos Diplomas de Participação às crianças do Programa “Summer 2016”, na Quinta da
Joana, em Viana do Alentejo. Após a entrega dos diplomas, os jovens das três freguesias apresentaram
diversos momentos culturais, nomeadamente o Cante e a dança, que também envolveu a participação
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dos pais. No sábado, dia 27, a manhã começou na Piscina Municipal e terminou num almoço-convívio que
juntou os jovens das três freguesias e os pais. O Senhor Presidente adiantou que este ano participaram
no “Summer” cerca de 190 jovens e 30 monitores, o qual decorreu entre 20 de junho e 27 de agosto, nas
três freguesias do concelho de Viana do Alentejo, destinado a crianças dos 6 aos 13 anos. O programa foi
dividido em 5 quinzenas com diversas atividades de caráter lúdico e desportivo, aventura e de
sensibilização. Em Aguiar, os participantes tiveram a oportunidade de realizar diversas atividades,
destacando o Senhor Presidente a Oficina de Dança e Movimento, a Festa da Panqueca, as atividades
aquáticas, a visita à Vacaria, o Karaoke e o Atelier Crescer e Construindo, assim como visitas à Barragem
de Odivelas, ao Castelo de Montemor-o-Novo, à Kidzania, ao Museu e Estádio da Luz, ao Complexo do
Jamor e ao Badoka Safari Park. Na freguesia de Alcáçovas, as atividades centraram-se em diversas
oficinas: sombras chinesas, olaria, dança, pastelaria e fantoches e ainda em ateliers de moda, cinema,
gincanas, idas à praia e visitas ao Centro Cultural de Belém e ao Badoka Safari Park. Em Viana do Alentejo
a oferta passou pelo desporto (piscina, ginástica, desportos coletivos, pesca) e por diversas atividades,
com destaque para a visita à Vacaria, Oficina do Cante, Primeiros Socorros, Atelier de Construção,
Karaoke, entre outras. Houve ainda visitas ao Comando Territorial da GNR – Guarda Nacional
Republicana de Évora, ao Kartódromo de Évora e ao Estádio e Museu do Sporting Clube de Portugal.
Promovido pela Câmara Municipal de Viana do Alentejo em parceria com as três juntas de freguesia do
Concelho e com a Associação “Os Xananas” de Viana do Alentejo, o “Summer 2016” contou também com
o apoio do AEVA – Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e de diversas entidades, entre elas a
Casa Maria Vitória, Fábrica de Chocalhos Pardalinho, Monte do Matinho, Olaria Mira Agostinho, Herdade
da Burquilheira, Monte do Sobral, AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas, Terra Mãe, Santa Casa da
Misericórdia de Alcáçovas, SCVA – Sporting Clube de Viana do Alentejo, Bombeiros Voluntários de Viana
do Alentejo, CAP – Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo, Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana
do Alentejo, UCC de Viana do Alentejo – Unidade de Cuidados na Comunidade de Viana do Alentejo, GNR
– Guarda Nacional Republicana, Associação dos Amigos Aguiarenses e GAJA – Grupo Associativo de
Jovens de Aguiar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 27 de agosto, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal –
Miguel Bentinho esteve presente no Almoço do 30.º Aniversário da Associação de Caçadores do Concelho
de Viana do Alentejo, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. -------------------------------- Informou também o Senhor Presidente que, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente estiveram
presentes na segunda edição da iniciativa “Festa da Minha Terra”, na Quinta da Joana, a qual decorreu
nos dias 27 e 28 de agosto e que visou acolher os cidadãos que se encontram a residir no estrangeiro ou
noutras localidades do país, assim como os seus familiares residentes. Adiantou o Senhor Presidente que
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no dia 27 de agosto o Parque Municipal da Quinta da Joana recebeu algumas dezenas de pessoas que se
juntaram à mesa para um Almoço-Convívio, oferecido pelo Município, ao qual se seguiu animação
musical com a participação do Grupo de Cantares Populares “Seara Nova”, do Grupo Coral “Tertúlia dos
Amigos do Cante” e Baile. O Senhor Presidente informou ainda sobre uma iniciativa complementar
inserida neste evento, a “Noite Branca”, organizada pela Associação de Cantares Populares “Seara Nova”
– Secção Cultural “O Restolho”. Esta iniciativa (Noite Branca), também realizada na Quinta da Joana,
contou com a atuação de Milkshake, a secção de hip hop do Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, a
atuação do Grupo De Moda em Moda, um espetáculo com Serafim, Baile com “Os Moços do Conjunto” e,
para terminar, música eletrónica com os DJ´s Kiss Kiss Bang Bang. No dia 28 de agosto, houve um passeio
turístico. O Senhor Presidente informou que, pese embora ainda não tenha sido realizada a reunião de
avaliação e haja sempre aspetos a melhorar, considera o balanço global bastante positivo, tendo os
participantes manifestado interesse na continuidade do evento. ------------------------------------------------------ O Senhor Presidente informou que, no dia 29 de agosto, passou no programa “Núcleo Duro” da Sporting
TV, uma emissão sobre o Núcleo Sportinguista “Os Leões” de Viana do Alentejo. Este programa dá a
conhecer, não só os Núcleos do SCP – Sporting Clube de Portugal, mas também as localidades e a
comunidade onde se inserem. Assim, para além de dar a conhecer o Núcleo de Viana do Alentejo,
transmitiu sobre Viana do Alentejo, a sua história e tradição. A equipa, acompanhada pelo Senhor VicePresidente e pelo Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, visitou o Santuário de
Nossa Senhora d’Aires e o Castelo de Viana do Alentejo, numa visita guiada por um Técnico do Município
e ainda a fábrica dos Chocalhos Pardalinho e a Olaria Mira Agostinho. O Senhor Presidente considera que
estas ações constituem veículos importantes para a divulgação do Concelho. -------------------------------------- O senhor Presidente informou também que, no dia 3 de setembro esteve todo o executivo em regime
de permanência no V Almoço dos Ganhões, realizado no Jardim Público de Aguiar. Este evento foi
composto por uma caminhada, organizada pelo Alcáçovas Outdoor Trails, pelo almoço e por animação
musical com Edgar Baleizão. O Senhor Presidente considerou que este é um evento em franca expansão,
tendo este ano sido quase atingido o meio milhar de inscrições. A peculiaridade de se regressar no tempo
e cozinhar como os antigos ganhões, em panelas de barro e lume de chão, torna o evento ainda mais
atrativo, tanto para as pessoas do Concelho como para as de fora. Este evento é organizado pelo Grupo
Cultural e Desportivo de Aguiar e conta com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Alentejo e das três
juntas de freguesia do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Informou ainda o senhor Presidente que, no dia 4 de setembro decorreu a Inauguração da Obra de
Requalificação e Reutilização do Paço dos Henriques, em Alcáçovas, coincidindo com o dia que, em 1479,
foi assinado o Tratado de Alcáçovas, numa cerimónia presidida pelo Ministro-Adjunto, Eduardo Cabrita.
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Informou o Senhor Presidente que, para além do Ministro-Adjunto, Eduardo Cabrita, do Ministro da
Agricultura, Capoulas Santos, do Subdiretor-Geral do Património Cultural, David Santos, em
representação do Ministro da Cultura, do Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e
Ribatejo, Ceia da Silva, do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo, Roberto Grilo, estiveram ainda representantes da Administração Central, Regional e Local, bem
como outras entidades e personalidades, entre elas vários elementos da família dos Henriques, como o
Conde de Alcáçovas, D. Luís Henriques de Lancastre. A anteceder a cerimónia de inauguração, houve 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, abordaram 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,
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 voltou a informar 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.
Logo na abertura, foi inaugurada a exposição PAZ, de Augusto Brázio, onde o autor expõe um conjunto de
elementos e textos alusivos ao Tratado de Alcáçovas, também conhecido como Tratado da Paz. Assim, 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. O Senhor Presidente relembrou que este Projeto resulta de uma parceria entre o
Município de Viana do Alentejo e a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, o qual foi objeto
de uma candidatura efetuada no passado mês de julho ao novo Quadro Comunitário, Alentejo 2020,
aguardando-se a sua aprovação. Às 16h00 foi celebrada, na Igreja Matriz de Alcáçovas, uma missa
evocativa da família Henriques, senhores das Alcáçovas, promovida pela Associação dos Amigos das
Alcáçovas. Após a cerimónia foi servido um churrasco oferecido pelo Município a toda a população,
seguido de animação musical com a atuação da Banda da Sociedade União Alcaçovense e dos Grupos de
Cante Alentejano do Concelho e, ainda, baile, numa noite de festa, convívio e partilha que, na opinião do
Senhor Presidente, ficará na memória de todos. O Senhor Presidente concluiu referindo que, para a
concretização desta Obra, contribuíram inúmeras entidades e personalidades aos níveis Nacional,
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Regional e Local, às quais agradece profundamente toda a colaboração, não as enumerando
individualmente pelo risco de poder vir a não constar alguma. --------------------------------------------------------- Por último, o senhor Presidente informou que, no dia 6 de setembro, conjuntamente com o Senhor
Vice-Presidente, esteve presente no Polivalente da Escola Básica e Integrada/Jardim de Infância de
Alcáçovas para proceder à entrega dos manuais escolares e livros de fichas aos alunos do 1.º Ciclo. O
Senhor Presidente fez referência ao facto de aos alunos do 1.º ano serem apenas oferecidos os livros de
fichas, uma vez que o Ministério da Educação fará a distribuição dos manuais. Já aos alunos do 2.º, 3.º e
4.º anos, a Câmara Municipal procede à distribuição gratuita dos manuais escolares e livros de fichas,
considerados como material de apoio escolar supletivo. Adiantou o Senhor Presidente que, no caso de
agregados familiares já terem adquirido os manuais escolares com os respetivos livros de fichas, serão
ressarcidos mediante comprovativo de compra. O Senhor Presidente transmitiu que o executivo
pretende que esta medida permita aliviar o esforço financeiro das famílias no arranque e preparação do
novo ano letivo; por outro lado, que garanta que todos os alunos do 1.º Ciclo terão acesso aos respetivos
manuais escolares. O Senhor Presidente concluiu informando que a entrega dos manuais e respetivos
livros de fichas aos alunos da freguesia de Viana do Alentejo ocorrerá no dia 7 de setembro e no dia 12 de
setembro para os alunos da freguesia de Aguiar. --------------------------------------------------------------------------Ponto quatro) 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 cinco) Abertura das propostas relativas aos divertimentos a instalar na Feira D’Aires/2016 – Em
conformidade com a deliberação tomada na reunião de 24 de agosto de 2016, foram recebidas em carta
fechada as propostas relativas à instalação de divertimentos na Feira D’Aires/2016. Foram abertas pela
seguinte ordem:
» Paulo Alexandre Tavares Mendonça / Pista de Automóveis de Adultos – 1.050,00 €; ------------------------» José Luis Mendonça / Pista de Automóveis de Adultos – 1.501,00 €; ---------------------------------------------» Albertina Elsa Dalot Lorador / Carrossel Infantil de Cavalinhos ao vivo – 125,00 €; ---------------------------» Albertina Elsa Dalot Lorador / Divertimento Infantil “Camas Elásticas” – 125,00 €; ---------------------------» Francisco Manuel Rosa Bicho / Carrossel Infantil – 116,00 €; -------------------------------------------------------» Diamantino José Maldonado / Pista de Automóveis de Adultos – 2.035,90 €; ---------------------------------» Diamantino José Maldonado / Pista de Automóveis de Adultos – 1.180,95 €; ---------------------------------» Diversões Simões, Ld.ª / Pista Infantil “Magic Cars” – 116,00 €; ---------------------------------------------------» Diversões Simões, Ld.ª / Pista Infantil de Carrinhos de Choque – 116,00 €. --------------------------------------
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Foram ainda apreciadas as seguintes propostas, as quais foram recebidas neste Município por e-mail:
» Joel Maldonado / Pista de Automóveis de Adultos – 2.100,40 €; --------------------------------------------------» Ana Catarina Ventura Pina / Pista de Automóveis de Adultos – 2.488,40 €. ------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade:
- Autorizar a montagem dos cinco divertimentos infantis (Carrossel Infantil de cavalinhos ao vivo; Cama
Elástica; Carrossel Infantil; e as duas Pistas Infantis de Automóveis); ------------------------------------------------ Autorizar a montagem da Pista de Automóveis de Adultos de Diamantino José Maldonado (2.035,90 €).
- Não considerou as propostas apresentadas pelos senhores Joel Maldonado e Ana Catarina Ventura Pina
para a montagem de Pistas de Automóveis de Adultos, uma vez que as mesmas deram entrada nestes
serviços por e-mail e não em carta fechada, como havia sido deliberado na reunião camarária já acima
referida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de alteração temporária de sinalização rodoviária na zona da Praça da República,
em Viana do Alentejo, no âmbito da programação do “Viana em Festa” – Foi presente uma proposta da
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, no sentido de interditar o trânsito automóvel na Praça da
República, em Viana do Alentejo, no dia 19 de setembro, entre as 21:00 e as 23:00 horas, por motivo de
realização de atividades culturais integradas na programação da iniciativa “Viana em Festa”. A proposta
foi aprovada por unanimidade e consubstancia-se no seguinte:
» Interdito o acesso à Praça da República pela Rua Cândido dos Reis, desviando o trânsito para a Rua
Padre Luis António da Cruz; ----------------------------------------------------------------------------------------------------» Interdito o acesso à Praça da República pela Rua da Água Abaixo, desviando o trânsito para a Rua
Conselheiro José Fernando de Sousa; ---------------------------------------------------------------------------------------» Interdito o acesso à Praça da República pelo Castelo. ----------------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a alteração
temporária do trânsito automóvel na zona da Praça da República, em Alcáçovas, devido à inauguração
do Paço dos Henriques – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente datado
de 1 de setembro de 2016, através do qual foi determinada a alteração temporária do trânsito automóvel
na zona da Praça da República, em Alcáçovas, no dia 4 de setembro de 2016, devido à cerimónia de
inauguração do Paço dos Henriques, efetuando-se o mesmo nos seguintes sentidos:
» O trânsito na Rua Dr. Aleixo de Abreu será interrompido a partir das 17:00 horas, desviando o mesmo
para a Rua de Alcácer (de um lado) e para a Travessa do Hospital (do outro lado); -----------------------------» O trânsito na Rua das Godinhas será interrompido a partir das 14:00 horas, desviando o mesmo para a
Rua das Rosas em direção ao Poço Novo; -----------------------------------------------------------------------------------
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» Todos os acessos à Praça da República ficarão interditos a partir das 14:00 horas, exceto à Rua Dr.
Aleixo de Abreu que só acontecerá a partir das 17:00 horas. ---------------------------------------------------------Ponto oito) 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
proceder à atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso à munícipe Encarnação de
Jesus Mira Anéis Relvas Pereira, residente em Viana do Alentejo. --------------------------------------------------Ponto nove) 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) Alcáçovas:
- José Diogo da Silva; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mariana Penetra Dâmaso; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Manuel António Paulo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idalina Maria Chora Batista Grosso; ----------------------------------------------------------------------------------------- João Luis Fitas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Aguiar:
- António José Azinheira Mendes; --------------------------------------------------------------------------------------------- Maria de Fátima Moreira Godinho. -----------------------------------------------------------------------------------------C) Viana do Alentejo:
- Josué António Francisco Melgão; -------------------------------------------------------------------------------------------- Teodora Rosa Pucarinhas Baltazar Tenrinho; ----------------------------------------------------------------------------- Maria de Lurdes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- José Eleutério Relvas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Manuel Velhote Manilhas; ----------------------------------------------------------------------------------------- José Luis Poeiras Louro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estrela Maria Pão Mole Sabino Amante; ----------------------------------------------------------------------------------- Manuel Alberto dos Santos; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ana Rufas Falé; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Justa da Conceição Lagarto. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dez) 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
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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:
Freguesia de Alcáçovas:
- Catarina Caeiro Vidigal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1.º Ciclo:
A) Freguesia de Aguiar:
- Beatriz Isabel Calhau Sacristão, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------- Érica Sofia Malaqueco Sabino, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------- Matilde Isabel Farinha Engenheiro, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------ Mateus Miguel Bicho Cardoso, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------ Micael José Latas Figueira, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------------- Martim Gaio Carreiras, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------------- Joana Alves Gomes, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------------------------- Leonor Isabel Campaniço Laranjeira, subsídio de almoço, escalão B. ----------------------------------------------B) Freguesia de Viana do Alentejo:
- Henrique Brito Fadista, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------------- Íris dos Anjos Nascimento, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------ Mafalda de Carvalho Pires Romão, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------- Nickson Cley Sousa Santos, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------------- Nicole dos Anjos Calado, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------------- Rodrigo Miguel Guerreiro Duarte, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------- Tomás Nascimento, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------------------- Filipe Miguel Carrilho Janeiro, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------- Madalena Isabel Patinha Pacheco, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------- Franclim Filipe Castilho Palma, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------ Diana Sofia Rebeca Pão Mole, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------- Daniela Sofia Carvalho Gonçalves, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------- João Pedro Teves Cordeiro, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------- Viktor Andriy Fedoriv, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------------------ Leonor de Fátima Cachapa Silveiro, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------
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- Lara Isabel Ginete Relvas, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------- Santiago Latas Gaio, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------------------- Catarina de Jesus da Silva Farinho, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------- João Pedro Silveiro Viana, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------------ Gabriel João Silveiro Viana, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------- Jorge Nunes Bagão, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------------------- Miguel Capucho Penedo, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------- André Miguel Alves da Silva, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------- Rodrigo Filipe Castilho Palma, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------- Ana Sofia Pinto Branco, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------------- Leonardo Filipe Gomes Candeias, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------- Daniel Alves Pereira, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------------------- Maria Leonor Bagão Cardoso, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------- Daniel Filipe Magoito Fitas, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------------- Tomás Henrique Pacato Courelas, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------- Vanessa dos Santos Rodrigues Viegas, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------- Mariana Delgado Rasquinho dos Santos, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------- Dinis Poeiras Garcia, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------------------- Luis Tiago Amaro Lagarto, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------ Afonso Miguel Condeço Correia, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------- Luis Carlos Farinho Feio, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------------------- Dinis Pereira Branco, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------------- Lara Rosário Pinto, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------------------------- Catarina Galvão Fadista, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------------- António João Grou da Silva, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------------- Mariana Isabel Cerejo Fialho, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------------- Érica Isabel Buinho Amaro, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------- Diogo Alexandre Manita Lidoro, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------- Rodrigo Aguiar da Silva, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------------- Inês Anéis Martins, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------------------- Miguel Roichman Vitor, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------------- Gustavo Mira Tenrinho, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------------- José Miguel do Rosário Pinto, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------
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- Maria Monteiro Nunes, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------------- Iara Sofia Grilo Farrica, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------------- Simão Esteves Branco, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------------- Viviane Inácia Rosado de Sousa, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------- Afonso Manuel Maurício Lagarto, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------- Daniela Maria Rodrigues Viegas, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------- Dinis Charrua Bagão, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------------------- Filipe Duarte Capito Oliveira, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------- Ana Leonor Nunes de Oliveira Pires, subsídio de almoço, escalão B. ----------------------------------------------C) Freguesia de Alcáçovas:
- Afonso de Barahona Ferreirinho Sêco, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------- Afonso Miguel José da Costa, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------------- Afonso Miguel Pias Algarvio, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------- Ana Carolina Leitão Anastácio, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------ Ana Zhu, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------------------------------- Andreia Manuela Flores Ganhão, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------- António da Silva Flores, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------------------- Beatriz Filipa Loupa Vieira, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------------ Clara Alexandra Chora Pires, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------- Diana Isabel Paixão Poupa, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------------- Diana Lima da Silva, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------------------- Duarte Ramos Flores, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------------ Gerson Miguel Batista Cascalheira, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------- Helena Sofia Batinas Chora, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------------- Helena Sofia Gafanhoto Vidazinha, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------- Inês Ramos Flores, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------------------------- Inês Sofia Quaresma Gonçalves, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------- Inês Sofia Remourinho Barahona, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------- Laura Banha Serra, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------------------- Laura Diana Lebre Fitas, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------------- Leonor Filipa Barroso Charrua, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------ Luana Isabel Curraleira Martins, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------- Madalena Maria Ramos Grosso, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------
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- Mafalda Isabel Maurício Latas, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------ Maria do Céu Rufas Mira, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------- Martim Ilhéu Calado, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------------- Miguel Alexandre Cardante Fialho, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------- Pedro António Rufas Mira, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------------- Pedro Miguel Vidasinha Grosso, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------- Quim Salvador da Silva Flores, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------- Rafael Manuel Quaresma Galvão, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------- Rui Jorge Calvino Caralinda, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------- Salomé Ramos Flores, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------------------- Sandro Crespo Arcadinho, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------------ Santiago Miguel Torres Silva, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------- Tatiana Isabel Santos Lucas, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------- Tomás António Vinagre Carvalho, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------- Vera Ramos Flores, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------------------- Wilson Miguel Batista Cascalheira, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------- André Caeiro Vidigal, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------------------- Filipe Caeiro Vidigal, subsídio de almoço, escalão B. -------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Modalidades Desportivas – Com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao
abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir as seguintes verbas para o Alcáçovas Atlético Clube:
» Futsal (3 equipas) / II tranche: 40% de 6.000,00 € - 2.400,00 € (dois mil e quatrocentos euros); ----------» Tiro / I tranche: 40% de 400,00 € - 160,00 € (cento e sessenta euros). -------------------------------------------Ponto doze) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao
abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir as seguintes verbas:
» Para a Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo / 1.º trimestre de 2016 / Ballet e
Sevilhanas – 826,20 € (oitocentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos). ------------------------------------------» Para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo / 2.º trimestre de 2016 – 238,80 € (duzentos e
trinta e oito euros e oitenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------
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» Para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo / 2.º trimestre de 2016 – 240,90 € (duzentos e
quarenta euros e noventa cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo
(comparticipação nas despesas inerentes às atividades desenvolvidas) – Nos termos da proposta da
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a
Associação Equestre de Viana do Alentejo a importância de 700,00 € (setecentos euros), como
comparticipação nas despesas inerentes às atividades desenvolvidas pela Associação, nomeadamente a
organização do Espetáculo de Final de Ano e atividades na Feira Quinhentista. ---------------------------------Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Associação de Caçadores e Pescadores de
Aguiar (organização de um convívio piscatório) – Sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo
por se encontrar impedido e com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a
Câmara deliberou com quatro votos favoráveis transferir para a Associação de Caçadores e Pescadores de
Aguiar a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas de
organização de um Convívio Piscatório. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos
compromissos plurianuais decorrentes do contrato de prestação de serviços para licenciamento de
Software Microsoft – O senhor Presidente referiu que o Município pretende celebrar um contrato de
prestação de serviços para licenciamento do Software Microsoft por um período de três anos (2016, 2017
e 2018). Estima-se que a prestação de serviços em causa implique o pagamento anual de 13.337,43 €,
acrescido de IVA, sendo o montante total do contrato de 40.012,29 €, acrescido de IVA. ---------------------Nos termos da alínea c) do n.º 1 do Artigo 6.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso,
aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, com a redação dada pelas Leis n.ºs 20/2012 de 14 de
maio; 64/2012 de 20 de dezembro; 66-B/2012 de 31 de dezembro; e 22/2015 de 17 de março, dado que a
despesa inerente à celebração do contrato em causa ultrapassa o ano em curso, a Câmara deliberou por
unanimidade solicitar prévia autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos encargos
plurianuais decorrentes da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de atribuição de viagens gratuitas aos Jardins de Infância e Escolas do
concelho, no ano letivo de 2016/2017, nos termos do Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas
- Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, fundamentada no disposto
na alínea gg) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos artigos 10.º e
13.º do Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir as
seguintes 29 viagens gratuitas aos Estabelecimentos de Ensino do concelho, no ano letivo de 2016/2017:
A) Jardins de Infância:
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» Viana do Alentejo – 1 viagem; ----------------------------------------------------------------------------------------------» Aguiar – 1 viagem; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Alcáçovas – 2 viagens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------B) 1.º Ciclo:
» Viana do Alentejo:
- Turmas A e B – 1 viagem; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Turmas C e D – 1 viagem; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Turmas E e F – 1 viagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------» Aguiar:
- Turmas A e B – 1 viagem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------» Alcáçovas:
- Turmas A e B – 1 viagem; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Turmas C e D – 1 viagem. --------------------------------------------------------------------------------------------------C) 2.º Ciclo:
» Viana do Alentejo e Aguiar:
- 5.º ano – 1 viagem; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.º ano – 1 viagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------» Alcáçovas:
- 5.º ano – 1 viagem; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.º ano – 1 viagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------D) 3.º Ciclo:
» Viana do Alentejo e Aguiar:
- 7.º ano – 1 viagem; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.º ano – 1 viagem; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.º ano – 1 viagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------» Alcáçovas:
- 7.º ano – 1 viagem; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.º ano – 1 viagem; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.º ano – 1 viagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------E) Secundário:
- 10.º ano – 1 viagem; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.º ano – 1 viagem; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.º ano – 1 viagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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F) Desporto Escolar:
- 5 viagens. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G) Outros Grupos:
- 1 viagem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de atribuição de apoio de 50% do passe escolar a alunos do ensino
secundário – Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
deliberou por unanimidade apoiar em 50% o passe escolar das seguintes alunas do ensino secundário
residentes na freguesia de Alcáçovas, concelho de Viana do Alentejo e que frequentam estabelecimentos
de ensino fora deste concelho, por estes não disporem dos cursos pretendidos:
- Laura Inês Merca Cruz, matriculada no 10.º ano, na Área de Ciências Socioeconómicas do Agrupamento
de Escolas de Montemor-o-Novo; --------------------------------------------------------------------------------------------- Alexandra Sofia Pina Júlio, matriculada no 10.º ano, na área de Ciências e Tecnologias do Agrupamento
de Escolas n.º 3 de Évora; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Henrique Miguel da Silva Maia Branco, matriculado no 10.º ano, no Curso Técnico de Desporto do
Ensino Profissional do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo; -------------------------------------------- Ana Rita Rufas Curraleira, matriculada no 11.º ano, na Área de Ciências Socioeconómicas do
Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo. -------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de alteração ao Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2016/2017,
relativamente ao aprovado a 6 de abril de 2016 – Na reunião de 6 de abril de 2016, a Câmara aprovou o
Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2016/2017. Posteriormente, surgiram novos dados
enviados pelo Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo relativamente a pedidos apresentados pelos
Encarregados de Educação, constatando-se a necessidade de ajustamento dos circuitos previstos no
Plano inicialmente aprovado. --------------------------------------------------------------------------------------------------Assim as alterações propostas são as seguintes:
- A extinção do circuito n.º 1, em virtude dos alunos nele considerados deixarem de residir no local
inicialmente previsto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O reajustamento do circuito n.º 4, uma vez que irá receber os alunos que integravam o circuito n.º 1,
passando este circuito a ser o n.º 3; ------------------------------------------------------------------------------------------- O reajustamento do circuito n.º 6, uma vez que perde dois alunos por mudança de Estabelecimento de
Ensino de Alcáçovas para Viana do Alentejo, os quais passam a ser integrados nos circuitos da Rodoviária
do Alentejo, passando este circuito a ser o n.º 5; -------------------------------------------------------------------------- Revisão de todos os circuitos quanto ao número de dias de serviço dos veículos de aluguer, devido ao
aumento do calendário escolar, passando de 170 dias para 180 dias letivos. --------------------------------------
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A Câmara aprovou por unanimidade as alterações propostas pela Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano ao Plano de Transportes Escolares para o próximo ano letivo. -------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de decisão sobre notificação para legalização de ampliação de habitação,
sita na Rua Portugal Livre, 9, em Aguiar, a que se refere o processo 116VN/05 – Com base na
informação técnica da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por
unanimidade que seja notificado o promotor da obra a que se refere o processo n.º 116VN/05, cujo
requerente é Vitoriano Manuel Quaresma Moço e cuja obra se situa na Rua Portugal Livre, n.º 9, em
Aguiar, para que proceda à apresentação de pedido de legalização da mesma, concedendo-lhes o prazo
de 30 dias a contar da receção da notificação paras o efeito. ---------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de legalização de alteração e recuperação do edifício destinado a habitação, sito
na Estrada de Vila Nova, 27 a 29, em Viana do Alentejo, a que se refere o processo 72/16 – Com base
numa informação da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por
unanimidade autorizar a legalização de alteração e recuperação do edifício destinado a habitação, sito na
Estrada de Vila Nova, n.ºs 27 e 29, em Viana do Alentejo, a que se refere o processo n.º 72/16 e de que é
requerente Luis Augusto Banha Malagão. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) 27.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e as
abstenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Costa, foi aprovada a 27.ª proposta de
alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e dois) 13.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três votos
favoráveis e as abstenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Costa, foi aprovada a 13.ª
proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. --------------------------------------------------------Ponto vinte e três) 17.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos
favoráveis e as abstenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Costa, foi aprovada a 17.ª
proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. ------------------------------------------------------------Ponto vinte e quatro) Deliberação sobre exercício ou não do direito de preferência do Município na
venda de um imóvel sito na Rua António Isidoro de Sousa, n.º 30, em Viana do Alentejo –
Relativamente ao prédio urbano situado na Rua António Isidoro de Sousa, número trinta, em Viana do
Alentejo, em zona de Proteção de imóvel classificado, a Câmara deliberou por unanimidade não exercer o
direito de preferência na vendas do mesmo, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º
107/2001, de 8 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Romeiros da Tradição
Moitense, como comparticipação nas despesas inerentes a atividades desenvolvidas, nomeadamente
na organização da XVI Romaria a Cavalo – Com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
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Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação dos Romeiros da Tradição
Moitense a importância de 500,00 € (quinhentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes a
atividades desenvolvidas pela Associação, nomeadamente na organização da XVI Romaria a Cavalo. -----

--- 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.

O Presidente,

Os Vereadores,

