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____________

__________

____________

___________

ATA N.º 12/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 18 / 05 / 2016

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

HORA DE ENCERRAMENTO: 16:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, Vereadora, por
motivos de saúde

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 12/05/2016

CAIXA ................................................................................................................................................................................. 4.317,57 €
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 ..........................................................................................................

970.572,74 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .................................................................................................................... 308.600,35 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 .....................................................................................................................

5.689,19 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 7.709,57 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950 ....................................................................................................................... 19.490,45 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050 ......................................................................................................................... 5.430,67 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006435350 ....................................................................................................................... 93.551,22 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER ...................................................................................................

150.560,04 €

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

-€

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

-€

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ..................................................................................................................... 174.656,09 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .................................................................................................................. 21.681,45 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ..............................................................................................................

41.890,48 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ................................................................................................................. 90.448,82 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .................................................................................................................... 50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................................................... 974.890,31 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS............................................................................................................................................ 840.943,11 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................... 133.947,20 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de
trabalhos era a seguinte:
1. Proposta de aprovação da ata em minuta; ----------------------------------------------------------------------------2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 29 de abril de 2016; -----------------3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 4 de maio 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 do despacho do senhor Presidente relativo à atribuição de subsidio no âmbito
da Ação Social Escolar; -----------------------------------------------------------------------------------------------------7. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso; --------------------------------8. Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso; -------------------------------9. Proposta de atribuição dos prémios relativos ao concurso de janelas, varandas e montras
engalanadas na chegada da Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo, nos termos do Regulamento
Municipal respetivo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Manifestação da intenção de declarar a caducidade do licenciamento relativamente ao processo n.º
3/10, por falta de apresentação do pedido de emissão do respetivo alvará, no prazo concedido para o
efeito; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Proposta de renovação da concessão de exploração do Bar do Cine-Teatro Vianense, por novo
período de 3 anos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------12. 13.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------------------------13. 7.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------------------------------------14. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente de 13 de maio de 2016, que
concedeu a isenção do pagamento das taxas referentes à emissão de uma licença de ruido solicitada
pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, para a realização do evento
“Viana Light Walk” no dia 14 de maio de 2016, no Parque de Mercados e Feiras de Viana do Alentejo;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente de 13 de maio de 2016, que
concedeu licença de ruido à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, para a
realização do evento “Viana Light Walk” no dia 14 de maio de 2016, no Parque de Mercados e Feiras
de Viana do Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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16. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 12 de maio de 2016, que concedeu
licença ao Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo, para a realização do Passeio de Motas
Antigas “III Rota dos Licores e dos Sabores” no dia 15 de maio de 2016; ------------------------------------17. Proposta de transferência de verba para a ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores
das Autarquias Locais do concelho de Viana do Alentejo (apoio referente a atividades desenvolvidas
no 1.º semestre de 2016); ------------------------------------------------------------------------------------------------18. Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe (apoio referente a atividades
desenvolvidas no 1.º semestre de 2016); -----------------------------------------------------------------------------19. Proposta de transferência de verba para a ADIA – Associação de Defesa dos Idosos de Aguiar (apoio a
atividades constantes do Plano de Atividades da Associação); --------------------------------------------------20. Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Alcáçovas
(apoio a atividades constantes do Plano de Atividades desta Delegação); -----------------------------------21. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo (apoio a
atividades constantes do respetivo Plano de Atividades, nomeadamente a Festa de Aniversário); ---22. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas (apoio a
atividades constantes do respetivo Plano de Atividades, nomeadamente a Festa de Aniversário); ---23. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas; -----------------------24. Proposta de adjudicação da concessão de exploração do Bar das Piscinas Municipais de Alcáçovas,
por ajuste direto, na sequência da abertura de concurso público que ficou deserto, mantendo-se as
condições constantes dos documentos que serviram de base ao concurso público. ----------------------O senhor Presidente informou que, por motivos de saúde, a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa 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 e mediante proposta do senhor Presidente, a que os restantes membros da Câmara se
associaram, foi registado um voto de felicitações ao Sporting Clube de Viana do Alentejo pelo facto da
equipa sénior de futebol ter ganho o campeonato distrital e ter passado para o campeonato nacional de
séniores, feito inédito neste concelho. O senhor Presidente disse ter acompanhado o jogo com o
Presidente da Associação de Futebol de Évora, com o Presidente do Sporting Clube de Viana do Alentejo
e ter procedido à entrega da respetiva taça aos vencedores que foram recebidos nos Paços do Município
na passada segunda-feira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Sob proposta do senhor Vereador João Penetra a que se associaram os restantes membros da Câmara,
foram endereçadas felicitações aos Grupos Corais Femininos do concelho que participaram no Festival
“Ponto e Alto” que decorreu em S. Miguel de Machede. -----------------------------------------------------------------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 extraordinária de 29 de abril de 2016 –
Com três votos favoráveis foi aprovada a ata relativa à reunião extraordinária realizada no dia 29 de abril
de 2016. Não participou na votação desta ata o senhor Vice-Presidente 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) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 4 de maio de 2016 – Não foi
posta a aprovação a ata relativa à reunião ordinária de 4 de maio de 2016, dado não haver quórum para
o efeito, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. ---------------------------------------------------------------Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou que no dia 4 de
maio, a convite do Município de Évora e no âmbito da III edição da EXIB Música, esteve presente na
receção aos participantes deste evento, que teve lugar no Salão dos Leões, nos Paços do Município de
Évora. A EXIB Música é um mercado especializado em música ibero-americana, permitindo a
implementação de ações relacionadas com o mercado musical e a divulgação e circulação da música da
América Latina até Espanha e Portugal. Este evento decorreu na cidade de Évora entre os dias 4 e 7 de
maio e integrou várias atividades, tais como conferências, encontros temáticos, concertos e debates. ---- Ainda no dia 4 de maio e no âmbito da III edição da EXIB Música, o Senhor Vice-Presidente esteve
presente na Sessão Solene de Inauguração, realizada no Teatro Garcia de Resende, em Évora, à noite. ---- O Senhor Presidente informou que no dia 6 de maio, uma Técnica do Município esteve presente num
Workshop subordinado ao tema “Consulta Pública sobre a Implementação dos ODS – Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável”, organizado pela Universidade de Évora e que decorreu nos respetivo
Auditório. Foram apresentados os dezassete objetivos de Desenvolvimento Sustentável evidenciando de
que forma todos os cidadãos podem contribuir para a concretização, em Portugal, da Agenda 2030 – 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, adotada pela ONU – Organização das Nações Unidas, em
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setembro de 2015. As consultas públicas visam recolher contributos para a construção de um Plano
Comum de Operacionalização da Agenda 2030 cujos principais objetivos são:
» Promover uma reflexão sobre a Agenda 2030 e os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
contribuindo para a sua apropriação por parte das Organizações da Sociedade Civil e de outros/as
participantes nos workshops; ---------------------------------------------------------------------------------------------------» Mapear prioridades, necessidades de intervenção e oportunidades relativamente à implementação dos
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível nacional/local; -------------------------------------------» Recolher contributos para a elaboração de recomendações dirigidas ao Governo relativamente à
operacionalização da Agenda 2030; -------------------------------------------------------------------------------------------» Recolher contributos para a construção de um plano vertical a todos os setores da Sociedade Civil de
âmbito nacional que mobilize os diferentes tipos de organizações na concretização dos objetivos e
medidas previstos na Agenda 2030. ------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 7 de maio, conjuntamente com o Chefe do seu Gabinete de
Apoio Pessoal - Miguel Bentinho, esteve presente no I Festival de Cante Alentejano "Ponto & Alto",
realizado em S. Miguel de Machede. O Grupo de Cantadeiras de São Miguel e o Grupo de Cantadores “Os
Marchantes”, em colaboração com a Comissão de Festas de S. Miguel de Machede, organizaram este
festival de originais de Cante Alentejano, em torno dos temas associados ao “Dia da Espiga”.
Participaram no Festival três grupos corais deste Concelho: Grupo Coral Feminino Paz e Unidade, de
Alcáçovas; Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas e Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo.
No final do festival, foram entregues um 1.º Prémio e Menções Honrosas. A Câmara reiterou as
felicitações a estes Grupos Corais do Concelho pela sua participação no festival. A avaliação dos grupos
presentes teve em consideração diversos critérios, designadamente, originalidade da música, riqueza
poética, interpretação do Grupo e apresentação global. O primeiro prémio foi atribuído ao Grupo Coral
Feminino Paz e Unidade, de Alcáçovas, com a interpretação da moda “A Vida da Ceifeira”, tendo ainda
sido distinguido com a Menção Honrosa de Melhor Grupo Feminino em Palco. O Grupo Coral Feminino
Cantares de Alcáçovas foi distinguido com a Menção Honrosa de Grupo Coral com Mais Elevada Média
de Idades e o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo foi distinguido com a Menção Honrosa de
Melhor Apresentação Etnográfica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 10 de maio, uma Técnica do Município esteve presente num
Encontro Temático da Rede de GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, do Alentejo
Central. Este encontro teve lugar na sede da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central,
em Évora e foi organizado por esta e pela ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo.
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Foi salientado que a Estratégia de Desenvolvimento Regional do Alentejo assenta fundamentalmente na
valorização da sua identidade, representada pela sua herança cultural, pela valia ambiental e pelo
aprofundamento das relações urbano-rurais, potenciadas pela inovação, com vista à criação de novas
dinâmicas de desenvolvimento económico e de emprego e à melhoria das existentes. ------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 11 de maio, o executivo em regime de permanência, o
Encarregado Geral e alguns trabalhadores do Município estiveram presentes na colocação de um pendão
sinalizador de Município aderente à Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. A iniciativa
simbólica decorreu neste dia, 11 de maio, dia em que em 1945, dada a necessidade de proceder à
classificação das estradas, foi publicado um novo Decreto relativo ao plano rodoviário, que veio a
consagrar a Estrada Nacional 2. Esta Associação de Municípios pretende criar dinamismo e promover a
gastronomia, o património e a cultura que cada território tem para oferecer, fazendo com que a estrada
deixe de ser uma estrada “desertificada”, ultrapassada pelas autoestradas e que passe a ser uma estrada
com elevado valor turístico. A rota passa pelo interior de povoações e liga paisagens tão distintas como
as vinhas durienses, as planícies alentejanas e as praias algarvias. ------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que também no dia 11 de maio, esteve presente na Sessão de Abertura
da I Semana das Artes, integrada nas comemorações dos XXX anos de Évora como Património Mundial
da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e também nas
comemorações do 20.º aniversário da Escola de Artes, da Universidade de Évora. A Sessão de Abertura
da I Semana das Artes teve lugar no Colégio Mateus d’Aranda, seguida do Momento Musical
“Chocalhofone” pelo Diretor da Escola de Artes, Professor Christopher Bochmann. No âmbito do mesmo
evento e a convite da Universidade e Évora, disse o Senhor Presidente ter estado presente no jantar que
decorreu na Cozinha do Cardeal (Colégio do Espírito Santo). O Senhor Presidente recordou que o
Município de Viana do Alentejo tem um Protocolo com a Universidade de Évora, no âmbito da
Universidade Popular Túlio Espanca, contribuindo para estreitar os laços institucionais e a colaboração
entre as duas entidades.
- O Senhor Presidente informou que ainda no dia 11 de maio, uma Técnica Superior do Município esteve
presente numa conferência intitulada “O Ensino em Turismo no Alentejo: contributos para o
desenvolvimento turístico regional”, inserida na Unidade Curricular de Planeamento de Eventos e
Animação Turística do Curso de Turismo da Universidade de Évora e que decorreu no Auditório Nobre da
referida Universidade. Esta conferência pretendeu demonstrar de que forma o ensino do Turismo no
Alentejo tem contribuído para o desenvolvimento da região, tanto a nível do setor público, como do
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privado. Foi enfatizado que a realidade turística do Alentejo é exigente, sendo imperiosa a formação pois
a maioria dos turistas que visitam esta região tem formação superior e procura aqui a típica
tranquilidade e, simultaneamente, um serviço de excelência. A conferência deu ainda a conhecer aos
participantes os cursos que existem na região para que no futuro os protocolos de acolhimento de
estagiários sejam mais exequíveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 14 de maio, no âmbito das comemorações do Dia da Família,
o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho,
estiveram presentes na iniciativa “Viana Light Walk”, promovida pela CPCJVA – Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, com o apoio do Município. A iniciativa decorreu no Parque de
Mercados e Feiras de Viana do Alentejo e integrou animação infantil (insuflável, pintura facial,
modelagem de balões e jogos tradicionais), mega aula de zumba, caminhada urbana e animação musical.
- O Senhor Presidente informou que no dia 15 de maio, a convite do Grupo Desportivo Cultural Baronia,
esteve presente no Almoço-Convívio do X Passeio de Cicloturismo, promovido por esta Entidade e que
teve lugar no Centro Cultural de Vila Nova da Baronia. ------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 15 de maio, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo
Manzoupo, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, o Presidente do Sporting Clube
de Viana do Alentejo - João Aneis e o Presidente da Associação de Futebol do distrito de Évora - António
Pereira, assistiu ao último jogo desta época da Divisão de Elite, onde a equipa sénior do referido clube se
sagrou campeã Distrital de Futebol. Na próxima época, a equipa irá jogar no Campeonato Nacional de
Seniores, um feito inédito no nosso Concelho. A Câmara reiterou as felicitações a todos os jogadores, às
equipas técnicas, aos órgãos sociais e à massa associativa do Sporting Clube de Viana do Alentejo. --------- O senhor Presidente informou que no dia 16 de maio, a equipa de futebol sénior do Sporting Clube de
Viana do Alentejo bem como os técnicos e dirigentes do clube foram recebidos pelo Executivo Municipal
e pelo Executivo da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo nos Paços do Município. Os referidos
executivos apresentaram a todos, felicitações pelo sucesso alcançado, formulando votos de sucesso no
futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 17 de maio, o Senhor Vice-Presidente participou na reunião
mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, que decorreu na
Vidigueira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente informou que no dia 17 de maio, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo
Manzoupo, esteve presente no Almoço de Aniversário da ADIA – Associação de Defesa dos Idosos de
Aguiar, a convite da Direção da Associação. --------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que ainda no dia 17 de maio, no âmbito das comemorações dos 40 anos
do Poder Local Democrático e a convite da Senhora Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, esteve presente num evento de lançamento das
iniciativas:
» Memorando de Entendimento “Smart Cities”; Inauguração da Exposição “Memórias de Abril”; -----------» Apresentação do Story Map “Os concelhos do Alentejo Central: Evolução Histórica”; ------------------------» Apresentação do Concurso de Artes Visuais “O Poder Local e a Constituição da República Portuguesa”.
O evento contou com um momento musical utilizando o instrumento chocalhofone e decorreu na sede
da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. Após este evento, o Senhor
Presidente informou ter estado presente na reunião mensal do Conselho Intermunicipal da CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. --------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 18 de Maio, o Senhor Vice-Presidente participou numa
reunião sobre recolha de resíduos que decorreu na sede da Gesamb – Gestão Ambiental e de Resíduos,
EIM, em Évora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 do despacho do senhor Presidente relativo à atribuição de subsidio
no âmbito da Ação Social Escolar – Sob proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a
Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 20 de abril de 2016, através do
qual foi alterado o escalão do subsídio de Ação Social Escolar do aluno do 1.º ciclo de Viana do Alentejo –
Miguel Capucho Penedo. Em virtude da reavaliação da Segurança Social, este aluno passará a beneficiar
de subsídio de almoço, escalão A. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos termos da
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal
respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social do reformado, pensionista e
idoso ao munícipe Jacinto Manuel Rocha, residente em Alcáçovas. -------------------------------------------------
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Ponto oito) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – 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 dos seguintes munícipes:
De Viana do Alentejo:
- Elvino João Branco Brito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Francisco António Saúde; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Francisco José Conceição; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Deodato Vicente Figueira; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Brás Manuel Romão Banha; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Alvina Antónia Carracha Soldado; ------------------------------------------------------------------------------------------- Rosália Maria Alves; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos José Santos Pereira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Maria do Carmo Espadaneira Vieira. ---------------------------------------------------------------------------------------De Alcáçovas:
- Gaspar António Barroso Chora; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Luisa Caldeira Pereira Chora. ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de atribuição dos prémios relativos ao concurso de janelas, varandas e montras
engalanadas na chegada da Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo, nos termos do Regulamento
Municipal respetivo – A Câmara apreciou a proposta de atribuição de prémios relativos ao concurso de
Janelas, Varandas e Montras Engalanadas na chegada da Romaria a Cavalo “Moita-Viana do Alentejo”, ao
abrigo do respetivo Regulamento e com base na ata do júri do referido concurso. Foi deliberado por
unanimidade atribuir os seguintes prémios:
Zona 1 (Percurso da Romaria) / Categoria “Melhor Decoração de Montra”:
1.º Prémio: Feliciano Severino Mouchinho Tapisso – 200,00 €; ------------------------------------------------------2.º Prémio: Sónia Cristina Guerreiro Nilha Ludovino – 150,00 €; ----------------------------------------------------3.º Prémio: Maria Rosa Batista Gaio – 100,00 €. -------------------------------------------------------------------------4.º Prémio: Jacinta da Conceição Pico Bagão Torres – 40,00 €. ------------------------------------------------------Zona 1 (Percurso da Romaria) / Categoria “Melhor Decoração de Janelas e/ou Varandas”:
1.º Prémio: Maria José Sitima Marcelino Pão Mole – 200,00 €; ------------------------------------------------------2.º Prémio: Sara Cristina Branco Lopes – 150,00 €; ----------------------------------------------------------------------3.º Prémio: Severina Isabel Sitima Miguel Viegas – 100,00 €; --------------------------------------------------------4.º Prémio: Maria Eugénia Tenrinho Rosa Romão – 40,00 €; ----------------------------------------------------------
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5.º Prémio: Gertrudes Rosário Banha Baltazar – 10,00 €. --------------------------------------------------------------Zona 2 (Toda a vila à exceção do percurso da Romaria) / Categoria “Melhor Decoração de Montra”:
1.º Prémio: Carla Sofia Penetra Magro – 200,00 €; ----------------------------------------------------------------------2.º Prémio: José Manuel Letras Baião – 150,00 €. -----------------------------------------------------------------------4.º Prémio: Dina Manuela Fialho Campaniço Brigolas – 100,00 €. ---------------------------------------------------Zona 2 (Toda a vila à exceção do percurso da Romaria) / Categoria “Melhor Decoração de Janelas e/ou
Varandas”:
1.º Prémio: Luisa Maria Bravo Vedoria Carvalho – 200,00 €; ---------------------------------------------------------2.º Prémio: Guilhermina Maria Caneca Mendes – 150,00 €; ----------------------------------------------------------3.º Prémio: Ana Margarida Direitinho Manita Fernandes – 100,00 €. ----------------------------------------------Ponto dez) Manifestação da intenção de declarar a caducidade do licenciamento relativamente ao
processo n.º 3/10, por falta de apresentação do pedido de emissão do respetivo alvará, no prazo
concedido para o efeito – Com base na informação técnica da Divisão de Administração Urbanística e
Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por unanimidade manifestar a intenção de declarar a caducidade
do licenciamento referente ao processo n.º 3/10, cujo requerente é José Francisco Melhano da Silva e
cuja obra se situa na Rua da Lindina, n.º 18 e na Rua do Posto, n.º 9, em Viana do Alentejo. A intenção de
declarar a caducidade ora manifestada provém do facto de não ter sido requerida a emissão do
respetivo alvará, no prazo de um ano a contar da notificação do ato de licenciamento, nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de renovação da concessão de exploração do Bar do Cineteatro Vianense, por
novo período de 3 anos – No dia 27 de maio de 2013 foi celebrado com Maria João Calhau Caeiro o
contrato de concessão da Exploração do Bar do Cineteatro Vianense, válido pelo período de três anos,
podendo ser objeto de renovação por dois períodos de igual duração, conforme cláusula primeira do
referido contrato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo dessa disposição contratual, veio a concessionária, através de carta recebida a 9 de maio
corrente, solicitar a renovação da concessão em causa por novo período de três anos, propondo
continuar a pagar a prestação mensal de 201,00 € (duzentos e um euros), acrescida de IVA. ---------------Prevê a cláusula quarta do contrato, que em caso de renovação, a Câmara delibere sobre a prestação a
pagar pela concessionária durante o próximo período de três anos. -----------------------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade renovar o contrato de concessão de
Exploração do Bar do Cineteatro Vianense por novo período de três anos, garantindo que se encontra
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válida a caução prestada e permitindo que a concessionária mantenha o montante da prestação mensal
em 201,00 € (duzentos e um euros), acrescida de IVA, conforme solicitou. --------------------------------------Ponto doze) 13.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e uma
abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, foi aprovada a 13.ª Proposta de alteração ao
Orçamento da Despesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto treze) 7.ª Proposta der alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis
e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, foi aprovada a 7.ª Proposta de alteração
ao Plano de Atividades Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente de 13 de maio de 2016,
que concedeu a isenção do pagamento das taxas referentes à emissão de uma licença de ruido
solicitada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, para a realização do
evento “Viana Light Walk” no dia 14 de maio de 2016, no Parque de Mercados e Feiras de Viana do
Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente de 13 de maio de
2016 que concedeu a isenção do pagamento das taxas referentes à emissão de uma licença de ruido
solicitada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, para a realização do
evento “Viana Light Walk”, no dia 14 de maio de 2016, no Parque de Mercados e Feiras de Viana do
Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente de 13 de maio de 2016,
que concedeu licença de ruido à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, para
a realização do evento “Viana Light Walk” no dia 14 de maio de 2016, no Parque de Mercados e Feiras
de Viana do Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente de 13
de maio de 2016 que concedeu à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, a
licença especial de ruido para a realização do evento “Viana Light Walk”, com animação musical, no dia
14 de maio de 2016, no Parque de Mercados e Feiras, em Viana do Alentejo. ----------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 12 de maio de 2016, que
concedeu licença ao Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo, para a realização do Passeio de
Motas Antigas “III Rota dos Licores e dos Sabores” no dia 15 de maio de 2016 – A Câmara ratificou por
unanimidade o despacho do senhor Presidente de 12 de maio de 2016, através do qual foi concedida
licença ao Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo, para a realização do Passeio de Motas
Antigas denominado “III Rota dos Licores e dos Sabores”, no dia 15 de maio de 2016. -----------------------Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para a ASTAVA – Associação de Solidariedade dos
Trabalhadores das Autarquias Locais do concelho de Viana do Alentejo (apoio referente a atividades
desenvolvidas no 1.º semestre de 2016) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a
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ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores das Autarquias Locais do concelho de Viana do
Alentejo, a importância de 4.100,00 € (quatro mil e cem euros), como comparticipação nas despesas das
atividades referentes ao primeiro semestre de 2016. ------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe (apoio referente a
atividades desenvolvidas no 1.º semestre de 2016) – A Câmara deliberou, com três votos favoráveis,
transferir para a Associação Terra Mãe a importância de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), como
comparticipação nas despesas das atividades referentes ao primeiro semestre de 2016. Não esteve
presente o senhor Vereador João Penetra por se encontrar impedido. -------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a ADIA - Associação de Defesa dos Idosos de
Aguiar (apoio a atividades constantes do Plano de Atividades da Associação) – A Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a ADIA - Associação de Defesa dos Idosos de Aguiar a importância de 400,00
€ (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes à realização de iniciativas
constantes do seu Plano de Atividades, designadamente a festa de aniversário. -------------------------------Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de
Alcáçovas (apoio a atividades constantes do Plano de Atividades desta Delegação) – Sem a presença do
senhor Vereador João Penetra por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três votos
favoráveis, transferir para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Alcáçovas a importância de
10.000,00 € (dez mil euros), como comparticipação nas despesas de realização das iniciativas constantes
do respetivo Plano de Atividades. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino de Viana do
Alentejo (apoio a atividades constantes do respetivo Plano de Atividades, nomeadamente festa de
aniversário) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral Feminino de Viana do
Alentejo a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes
à realização de iniciativas constantes do seu Plano de Atividades, designadamente a festa de aniversário.
Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino Cantares de
Alcáçovas (apoio a atividades constantes do respetivo Plano de Atividades, nomeadamente festa de
aniversário) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral Feminino Cantares de
Alcáçovas a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas
inerentes à realização de iniciativas constantes do seu Plano de Atividades, designadamente a festa de
aniversário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas –
Sem a presença do senhor Vice-Presidente por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três
votos favoráveis, transferir para a Associação dos Amigos das Alcáçovas as seguintes verbas:
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- 600,00 € (seiscentos euros) no âmbito do Projeto Alcáçovas Outdoor Trails, como comparticipação nas
despesas das atividades do 1.º semestre de 2016; ----------------------------------------------------------------------- 200,00 € (duzentos euros) no âmbito do Projeto Alcáçovas Outdoor Trails, como comparticipação nas
despesas do trabalho de reconhecimento de campo ao abrigo do Projeto Intermunicipal “Grande Rota
do Montado”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de adjudicação da concessão de exploração do Bar das Piscinas
Municipais de Alcáçovas, por ajuste direto, na sequência da abertura de concurso público que ficou
deserto, mantendo-se as condições constantes dos documentos que serviram de base ao concurso
público – Em virtude de mais uma vez ter ficado deserto o último concurso público para a Concessão de
Exploração dos Bares e Restaurante da Piscina Municipal de Alcáçovas, aberto por aviso publicado no
Diário da República, 2.ª Série, n.º 31, de 15 de fevereiro de 2016, deliberou por unanimidade recorrer ao
ajuste direto com consulta a uma entidade, por aplicação do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º
do Código dos Contratos Públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------Também por unanimidade aprovou o respetivo convite e caderno de encargos, cujas cláusulas não foram
alteradas relativamente aos documentos que serviram de base ao concurso público aberto para o efeito.

--- 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,

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

O Presidente,

Os Vereadores,

