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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________
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___________

ATA N.º 12/2015
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 03 / 06 / 2015

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

HORA DE ENCERRAMENTO: 17:00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

- PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO, Vereador, por motivos de
doença.

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 28/05/2015
CAIXA ................................................................................................................................................................................. 9.616,93 €
FUNDOS DE MANEIO ......................................................................................................................................................... 3.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES ................................................................................................. 1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ............................................................................................................ 1.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 3 – FLORBELA DA LUZ DESCALÇO FERNANDES ................................................................................. 1.000,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ........................................................................................................... 1.123.812,18 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .................................................................................................................... 615.204,68 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ...............................................................................................................

38.768,79 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 8.170,72 €
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 0035/00006535950 ....................................................................................................................... 17.625,74 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER ....................................................................................................... 50.631,04 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250 ......................................................................................................................... 7.499,55 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450 ............................................................................................................................ 502,27 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 ....................................................................................................................

2.405,15 €

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .................................................................................................................. 26.112,87 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ..............................................................................................................

29.119,74 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ................................................................................................................ 158.434,88 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .................................................................................................................... 50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES .................................................................................................................................... 1.133.429,11 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS............................................................................................................................................. 950.556,42 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................... 182.872,69 €
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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 ordinária de 20 de maio de 2015; -----------------------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. 8.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------------------------6. 10.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------------------------7. Pedido de parecer favorável quanto à contratação de serviços de apoio jurídico no âmbito da
Empreitada de Reutilização do Paço dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins
e da Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas; ----------------------8. Pedido de parecer favorável quanto à contratação de serviços de composição de um livro sobre a
intervenção no Paço dos Henriques, em Alcáçovas; ---------------------------------------------------------------9. Proposta de pagamento de indemnização devida a particulares, pela morte de sete sobreiros na
propriedade “Bismo”, em Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------------10. Proposta de renovação de Protocolo para o Enquadramento de Pessoal destinado a integrar as
Equipas de Intervenção Permanente e de pedido de autorização à Assembleia Municipal para
assunção dos compromissos plurianuais decorrentes; ------------------------------------------------------------11. Proposta de contratação de empréstimo de M/L prazo, destinado ao financiamento complementar da
contrapartida nacional da Operação “Recuperação e Reutilização do conjunto do Paço dos Henriques,
em Alcáçovas”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Proposta de delegação de competências no Presidente da Câmara para exercer o direito de
preferência na aquisição de um imóvel; -------------------------------------------------------------------------------13. Proposta de fixação de preços de artigos a vender no Posto de Turismo de Viana do Alentejo; -------14. Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Aguiar (aquisição de relógio
para a Igreja); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana
do Alentejo (organização de uma noite de fados); -----------------------------------------------------------------16. Proposta de transferência de verbas para a Associação dos Amigos das Alcáçovas (Projeto Alcáçovas
Outdoor Trails e outras atividades); ------------------------------------------------------------------------------------17. Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades
Desportivas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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18. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Proposta de transferência de verba para a Associação Desportiva dos Caçadores e Pescadores de
Aguiar (comparticipação na aquisição de viatura); -----------------------------------------------------------------20. Proposta de retificação de deliberação tomada na reunião de 6 de maio de 2015, quanto a um apoio
em espécie no âmbito da “Oficina Domiciliária”; -------------------------------------------------------------------21. Proposta de atribuição de apoios em espécie ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do
Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, no âmbito da “Oficina Domiciliária”; -----------------22. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao abrigo do Regulamento
Municipal respetivo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------23. Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao abrigo do Regulamento
Municipal respetivo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------24. Proposta de ratificação de despachos do senhor Presidente que concederam apoios em espécie,
consubstanciados na cedência de transporte; -----------------------------------------------------------------------25. Proposta de fixação do número máximo de inscrições, preço das inscrições e preço das refeições no
âmbito do Programa Ocupacional de Tempos Livres “Summer 2015”; ---------------------------------------26. Proposta de fixação das datas de abertura e de encerramento das Piscinas Municipais na época
balnear de 2015, dos dias de encerramento em cada Piscina, dos horários de funcionamento e dos
respetivos preços; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------27. Proposta de concessão de apoio em espécie à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------28. Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar com o Instituto Clínico de Évora (condições especiais
na prestação de serviços médicos a trabalhadores do Município); --------------------------------------------29. Pedido de parecer relativamente a alterações ao projeto de construção de subestação de energia
elétrica, requeridas pela EDP – Distribuição de Energia, S.A.; ---------------------------------------------------30. Proposta de legalização de marquise e casão, no âmbito do processo n.º 36/15, de Alcáçovas; -------31. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 3, relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do
Paço dos Henriques, em Alcáçovas. ------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou que o senhor Vereador Paulo Manzoupo se encontra doente e por esse
motivo impossibilitado de participar nesta reunião. Acrescentou que se encontra internado no Hospital
dos Capuchos, em Lisboa, pelo que propôs a justificação da respetiva falta. Mediante votação por
escrutínio secreto, do qual resultou unanimidade, foi a falta justificada. ------------------------------------------
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Informou ainda o senhor Presidente que também o senhor Vice-Presidente irá estar ausente por alguns
dias, por motivos de saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A este propósito, o senhor Vice-Presidente referiu que irá sofrer uma intervenção cirúrgica na próxima
semana, prevendo que a recuperação não seja muito demorada, se tudo decorrer normalmente. -------Todos os membros deste órgão manifestaram votos de boas melhoras a ambos os Vereadores e a todos
os trabalhadores que a esta data estão ausentes do serviço por se encontrarem doentes. ------------------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: ------------------------------------------------- Ao entrar neste período todos os membros deste órgão endereçaram felicitações ao Sporting Clube de
Viana do Alentejo pela conquista da Taça Distrital em Futebol Sénior da Associação de Futebol de Évora. - A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa transmitiu a preocupação que lhe chegou por parte de
residentes na Zona do Altinho, relativa à quebra da pressão da água, principalmente de manhã, na
referida zona. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A este respeito, o senhor Presidente referiu que esta situação é conhecida da Empresa Águas Públicas
do Alentejo, S.A. que se encontra a trabalhar no sentido de a resolver, ou seja, a Empresa está neste
momento a executar um novo troço da conduta que vai para Aguiar de modo a que a zona do Altinho
não seja abastecida como até aqui pela referida conduta, motivo que origina a falta de pressão. ---------- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa disse que a sua colega Maria das Dores Calca da Silva,
docente na Escola Dr. Isidoro de Sousa, nesta vila, agradeceu a marcação do estacionamento para
pessoas com mobilidade reduzida, quer junto à Escola de Viana, quer junto à Escola de Alcáçovas. ------- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa informou sobre a sua ausência do País, entre os dias 19 de
junho e 3 de julho, solicitando a justificação das suas faltas às reuniões deste órgão que se realizarem
neste período. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou ter recebido, através de e-mail, um agradecimento da Santa Casa da
Misericórdia de Alcáçovas, pela cedência do autocarro municipal, no dia 22 de maio, para uma viagem a
Fátima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou sobre o reagendamento da reunião por si solicitada à ARS –
Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. e que esteve marcada para o dia 25 de maio. A reunião
está agora agendada para o dia 22 de junho. A senhora Dr.ª Teresa Caldas de Almeida, Diretora do ACES –
Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, através de um telefonema, disse não ter
conhecimento de algumas das situações colocadas pelo Município, tencionando inteirar-se delas para
que no dia 22 de junho possa ter respostas. De entre as situações a averiguar referiu-se concretamente
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ao transporte de doentes não urgentes. O senhor Presidente disse ter ouvido na comunicação social que
irá ser publicado um Diploma sobre incentivos à colocação de médicos em zonas carenciadas. ------------

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 20 de maio de 2015 – Este
ponto foi retirado da ordem de trabalhos em virtude do documento a que o mesmo se reporta não ter
sido enviado com a antecedência necessária para permitir a leitura e correção atempadas. ----------------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente referiu que à semelhança da
reunião da Câmara realizada em Alcáçovas no passado dia 20 de maio, havia a intenção de realizar a
reunião de hoje em Aguiar. Contudo, dada a situação de doença do senhor Vereador Paulo, optou-se por
aguardar que o mesmo retome as suas funções para então se agendar uma reunião naquela freguesia.
- O senhor Presidente referiu que no passado dia 22 de maio teve lugar a assinatura do Protocolo de
Cooperação entre este Município, a Freguesia de Alcáçovas e o Grupo Académico Seistetos. Como
referiu na reunião de 6 de maio, este Protocolo surgiu no âmbito da candidatura da Arte Chocalheira a
Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura. ----------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu-se à Peça de Teatro Amador “Uma casa de gente muito safada”, exibida no
passado dia 24 de maio, no Cineteatro Vianense, pela Secção Cultural “O Restolho” da Associação Grupo
de Cantares Populares Seara Nova. Perante uma plateia repleta, a peça consistiu na adaptação de uma
comédia escrita em 1940 pelo dramaturgo português Alfredo Cortez, foi encenada por Hugo Sonelas e
retratou a história de uma família aristocrata, tentando manter as aparências. --------------------------------- Disse o senhor Presidente que, tal como havia informado na reunião de 6 de maio, tiveram lugar nas
três freguesias do concelho, reuniões com a população, no âmbito da Revisão do Plano Diretor
Municipal. Em Viana a reunião teve lugar no dia 20 de maio; em Alcáçovas no dia 21 de maio; e em
Aguiar no dia 22 de maio. Para os eleitos da Assembleia Municipal e sobre a mesma matéria, teve lugar
no passado dia 15 de maio, uma reunião no salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo. Disse o
senhor Presidente que tendo em conta a reduzida participação da população nas reuniões
descentralizadas sobre um tema tão importante como é a revisão do Plano Diretor Municipal do
Concelho, foi realizado um “porta-a-porta” com a distribuição de um folheto informativo nas três
freguesias, apelando à participação da população numa outra reunião que teve lugar no dia 1 de junho.
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Disse o senhor Presidente que na sua opinião foi feito tudo o que estava ao alcance do Município no
sentido de incentivar a população a participar de forma ativa no processo de Revisão do Plano Diretor
Municipal. Para além dos avisos de publicação obrigatória, a divulgação do processo foi ainda feita nos
canais de informação do Município, tendo no último Boletim Municipal sido anunciado que o período de
discussão pública da Revisão do Plano Diretor Municipal ocorreria entre abril e maio. ------------------------ O senhor Vice-Presidente informou ter participado, no dia 25 de maio, numa sessão da Assembleia
Distrital de Évora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 26 de maio, no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho e
em colaboração com a UCC – Unidade de Cuidados Continuados de Viana do Alentejo, teve lugar um
Rastreio Cardiovascular destinado aos trabalhadores do Município. ------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 28 de maio, nos Paços do Concelho, reuniu com o senhor
Diretor Regional de Educação, Dr. Manuel Barroso. Foram falados diversos assuntos relacionados com a
comunidade educativa do concelho, entre eles a necessidade de Requalificação da Escola Básica e
Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana e a importância de um apoio especializado para crianças com
necessidades educativas especiais, como foi feito sentir pela Associação de Pais e Encarregados de
Educação. Quanto a esta questão, o senhor Diretor Regional comprometeu-se a verificar as
possibilidades de resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 29 de maio, participou numa reunião do Conselho de
Administração da GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM e que à noite esteve presente na
abertura de mais uma edição do evento “Pedreira dos Sons”. Disse o senhor Presidente que apesar de
haver sempre aspetos a melhorar, este evento, globalmente, correu muito bem. ------------------------------ O senhor Presidente referiu que no dia 30 de maio participou numa caminhada, promovida pela CPCJ –
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, em articulação com a Associação Terra
Mãe e integrada na Semana da Prevenção dos Maus Tratos Infantis. ----------------------------------------------- Disse também o senhor Presidente que o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Dr. Bruno Borges –
esteve presente, no dia 30 de maio, nas comemorações do 14.º aniversário do Grupo Coral Feminino
“Cantares de Alcáçovas”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que ainda no dia 30 de maio, a convite da Associação de Futebol de Évora,
esteve presente no almoço comemorativo da final da taça, realizado na Quinta do Cerrado. Dada a
Vitória do Sporting Clube de Viana do Alentejo face ao Redondense com a consequente conquista da
Taça, os membros da Câmara reiteraram os parabéns, extensivos a todos os que contribuíram, direta ou
indiretamente, para o sucesso da equipa. ----------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente informou que o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Dr. Bruno Borges –
esteve presente, no dia 31 de maio, nas comemorações do 14.º aniversário da Associação Terra Mãe. O
senhor Vereador João Penetra disse que as atividades das comemorações deste aniversário foram muito
direcionadas para as crianças e bastante participadas. ------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente referiu que o dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, foi comemorado
conjuntamente pelo Município, pelas Juntas de Freguesia do concelho e pela Terras Dentro – Associação
para o Desenvolvimento Integrado. No Cineteatro Vianense tiveram lugar duas sessões de teatro de
fantoches com o espetáculo “A Azinheira Sinaleira”, destinado às crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1.º
Ciclo do Ensino Básico. Para assinalar a data, foi oferecido às crianças o livro “A Azinheira Sinaleira”,
produzido no âmbito do Projeto Educativo “Oficina do Ambiente”, no corrente ano letivo. O livro foi
financiado pelo Município e pelas freguesias do concelho, tendo sido editado pela Terras Dentro –
Associação para o Desenvolvimento Integrado. --------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que no dia 1 de junho, foi realizada mais uma sessão de esclarecimento
sobre a proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal, a qual se encontra em discussão pública até ao
dia 12 de junho. Esta sessão teve lugar no salão da Junta de Freguesia de Viana e teve como objetivo
proporcionar à população mais uma possibilidade de participação num assunto de extrema importância.
- Referiu ainda o senhor Presidente que hoje, em Alvito, estão a decorrer as Primeiras Olimpíadas da
AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, envolvendo participantes de todos os
Municípios que integram a Associação. À noite, no Centro Cultural de Alvito, decorrerá uma Conferência
sobre o tema “Olimpismo e Autarquias”, com a presença do Presidente do Comité Olímpico Português.
Disse o senhor Presidente que participará no evento, em resposta ao convite que lhe foi endereçado. -- O senhor Presidente realçou que entre 5 e 7 de junho terá lugar em Aguiar, a Festa da Primavera.
Referiu que o Programa é bastante variado, englobando dança, sardinhada, desporto, exibição do Clube
de Saúde Sénior, jogos tradicionais e muita música, destacando-se o concerto com a artista Rita Guerra,
no dia 7 de junho. A iniciativa é promovida conjuntamente pelo Município e pela Freguesia de Aguiar. -- O senhor Presidente realçou também que no dia 12 de junho terá lugar a abertura da 18.ª Semana
Cultural de Alcáçovas, que se prolongará até ao dia 21 de junho. Neste dia, o destaque vai para o
espetáculo de encerramento da Semana Cultural com a fadista amadora Rute Belga e convidados e para
o concerto da Orquestra Sinfónica Juvenil, dirigida pelo maestro Christopher Bockman, com a estreia do
instrumento musical Chocalhofone e que decorrerá na Igreja Matriz de Alcáçovas. O senhor Presidente
acrescentou que o Concerto é promovido conjuntamente pelo Município, pela Freguesia de Alcáçovas e
pela Orquestra Sinfónica Juvenil, com o apoio da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e da Direção
Regional de Cultura do Alentejo e com o patrocínio da Empresa Chocalhos Pardalinho. ----------------------
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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) 8.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com as abstenções dos
senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada com dois votos favoráveis a
oitava proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. ---------------------------------------------------Ponto seis) 10.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com as abstenções dos senhores
Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada com dois votos favoráveis a décima
proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------------------Ponto sete) Pedido de parecer favorável quanto à contratação de serviços de apoio jurídico no âmbito
da Empreitada de Reutilização do Paço dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins
e da Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas – Com os
fundamentos constantes da proposta anexa à presente ata e que se dão aqui por integralmente
reproduzidos, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável previamente à contratação
de serviços de apoio jurídico por parte da Empresa Manuel José Guerreiro e Associados. Os serviços em
causa serão realizados em regime de tarefa durante a primeira quinzena de junho e consistirão no
acompanhamento e apoio jurídico em reuniões conjuntas a realizar com a Empresa adjudicatária das
Empreitadas de Recuperação e Reutilização do Paço dos Henriques e do Horto adjacente. O montante a
pagar por esta prestação de serviços é de 4.900,00 € (quatro mil e novecentos euros) acrescido de IVA.
Ponto oito) Pedido de parecer favorável quanto à contratação de serviços de composição de um livro
sobre a intervenção no Paço dos Henriques, em Alcáçovas – Com os fundamentos constantes da
proposta anexa à presente ata e que se dão aqui por integralmente reproduzidos, a Câmara deliberou
por unanimidade emitir parecer favorável previamente à contratação de serviços com Ana Fátima
Martelo Pagará, em regime de tarefa. Os serviços em causa serão realizados até ao final de 2015 e
consubstanciam-se na composição de um livro sobre a intervenção no Paço dos Henriques, mediante o
pagamento de 4.300,00 € (quatro mil e trezentos euros), acrescidos de IVA. ------------------------------------Ponto nove) Proposta de pagamento de indemnização devida a particulares, pela morte de sete
sobreiros na propriedade “Bismo”, em Viana do Alentejo – Em abril de 2012 foi enviada pela Sociedade
de Advogados Oliveira Figueiredo, Hugo Figueiredo & Associados, uma carta em representação das
senhoras Maria Carolina Vieira da Silva Ramalhinho e Maria Marcelina da Conceição Lucas Santos
Gusmão, proprietárias de um prédio rústico denominado “Bismo”, sito na freguesia e concelho de Viana
do Alentejo. É referido que em virtude do escoamento das águas provenientes do Parque Municipal,
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verificou-se, no prédio “Bismo”, a morte de sete sobreiros de grande porte, devendo as proprietárias ser
indemnizadas no montante de 15.000,00 € (quinze mil euros) pelos danos causados e pelos lucros
cessantes. Através de uma apreciação técnica do assunto, concluiu-se que a morte dos referidos
sobreiros teve efetivamente origem na asfixia radicular provocada pela acumulação e estagnação de
água oriunda do circuito de manutenção. Assim, por forma a poder responder ao pedido de
indemnização apresentado, foi solicitada à Direção Regional de Florestas do Alentejo, a avaliação dos
sobreiros mortos. Esta Entidade, em outubro de 2012, respondeu não poder satisfazer o pedido do
Município, devido à escassez de recursos humanos. Perante esta resposta, o pedido de avaliação foi
dirigido à Universidade de Évora que apresentou, no final de 2013, um relatório contendo o estudo
económico dos sobreiros mortos. Com base no referido estudo, o senhor Presidente propôs que às
proprietárias lesadas com a morte dos sobreiros, seja paga a título de indemnização, a importância de
1.065,68 € (mil e sessenta e cinco euros e sessenta e oito cêntimos). ---------------------------------------------Ponto dez) Proposta de renovação de Protocolo para o Enquadramento de Pessoal destinado a integrar
as Equipas de Intervenção Permanente e de pedido de autorização à Assembleia Municipal para
assunção dos compromissos plurianuais decorrentes – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a
renovação, por mais três anos, do Protocolo celebrado entre o Município de Viana do Alentejo, a
Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana
do Alentejo, em vigor desde 31 de julho de 2012 e destinado a regular as condições de contratação e de
manutenção pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, de
elementos que integram as Equipas de Intervenção Permanente. Dado que a renovação do Protocolo em
causa implica encargos plurianuais, a Câmara deliberou por unanimidade solicitar à Assembleia
Municipal a necessária autorização para a assunção desses compromissos. A verba mensal a transferir
será de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) ficando autorizadas as respetivas transferências, após
autorização da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de contratação de empréstimo de M/L prazo, destinado ao financiamento
complementar da contrapartida nacional da Operação “Recuperação e Reutilização do conjunto do
Paço dos Henriques, em Alcáçovas” – O senhor Presidente recordou que o Município de Viana do
Alentejo é beneficiário de financiamento QREN para a Operação “Recuperação e Reutilização do
conjunto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas”, com o código ALENT-08-0347-FEDER-002102, que o
custo estimado da Operação é de 2.092.025,11 € e que a comparticipação prevista é de 1.712.816,47 €.
Acrescentou que o Município, para financiamento da contrapartida nacional (no montante de
379.208,47 €) obteve aprovação junto da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, de um empréstimo
até ao montante de 170.005,96 € (empréstimo ainda não submetido a fiscalização prévia do Tribunal de
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Contas). Dado que o montante remanescente da contrapartida nacional é de 209.202,51 €, propôs que a
Câmara solicite à Assembleia Municipal a necessária autorização para a contratação de um Empréstimo
de M/L prazo, até ao montante de 200.000,00 € (duzentos mil euros) para financiamento complementar
da contrapartida nacional da referida Operação, competência prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que sejam convidadas a apresentar proposta todas as
Instituições de Crédito existentes no concelho e que seja fixado em 15 dias o prazo de resposta. Referiu
que nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, o pedido de autorização a apresentar à Assembleia Municipal
deverá ser acompanhado de informação detalhada sobre as condições propostas por, pelo menos, três
Instituições de Crédito e do mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do Município. O
senhor Presidente propôs ainda que a análise das propostas recebidas seja efetuada pelos seguintes
trabalhadores:
- Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos; ------------------------------------ António Joaquim Latas Pimenta, Técnico Superior (Gestão de Empresas); -------------------------------------- Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia). -------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade aprovar todas as propostas apresentadas. ------------------------------Ponto doze) Proposta de delegação de competências no Presidente da Câmara para exercer o direito
de preferência na aquisição de um imóvel – O senhor Presidente referiu que o Município de Viana do
Alentejo é confinante de um prédio rústico sito em “Padre Santo”, na freguesia e concelho de Viana do
Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo 174 da Secção M e que por isso foi notificado pelo Serviço de
Finanças de Alvito para, querendo, exercer o direito de preferência na aquisição de metade do imóvel
pertencente ao falecido executado António Sousa Faria e Melo, que será vendido judicialmente através
de leilão eletrónico. A venda judicial terá lugar no Serviço de Finanças de Alvito, no dia 4 de junho de
2015 e o valor base para a venda do imóvel é de 991,08 € (novecentos e noventa e um euros e oito
cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pretendendo o senhor Presidente estar presente no ato da venda do imóvel e vir eventualmente a
exercer o direito de preferência sobre o mesmo, solicitou à Câmara Municipal que lhe delegue para este
ato em concreto, a competência prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, segundo a qual a Câmara Municipal tem competência para adquirir bens
imóveis até ao montante de 505.000,00 € (1000 vezes a remuneração mínima mensal garantida). -------------------------Esta proposta de delegação de competências foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------
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Ponto treze) Proposta de fixação de preços de artigos a vender no Posto de Turismo de Viana do
Alentejo – Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
deliberou por unanimidade fixar os seguintes preços (com IVA incluído) de bens a vender no Posto de
Turismo de Viana do Alentejo:
- Colar Esteva – 32,00 €; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pregadeira Esteva – 20,00 €; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Pulseira Esteva – 22,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Brincos Esteva – 12,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Aguiar
(aquisição de relógio para a Igreja) – Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Fábrica da Igreja Paroquial de Aguiar a
importância de 3.000,00 € (três mil euros), como comparticipação nas despesas de aquisição de um
Relógio para a Igreja de Aguiar. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e
Idosos de Viana do Alentejo (organização de uma noite de fados) – Com base numa proposta da Divisão
de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação
de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo a importância de 200,00 € (duzentos euros),
como comparticipação nas despesas de organização de uma noite de fados. -----------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verbas para a Associação dos Amigos das Alcáçovas
(Projeto Alcáçovas Outdoor Trails e outras atividades) – Com base nas propostas da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir as seguintes verbas
para a Associação dos Amigos das Alcáçovas:
- 600,00 € (seiscentos euros), no âmbito do Projeto “Alcáçovas Outdoor Trails”; ------------------------------- 125,00 € (cento e vinte e cinco euros) como comparticipação nas despesas de diversas atividades a
desenvolver. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Modalidades Desportivas – Com base numa 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 para o Sporting Clube de Viana do Alentejo a importância de 900,00 €
(novecentos euros), relativa a transporte da modalidade Futebol na época 2014/2015. ---------------------Ponto dezoito) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais – Com base nas propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao
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abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir as seguintes verbas:
- Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense / Ballet e Sevilhanas / 1.º trimestre de 2015 - 649,80 €
(seiscentos e quarenta e nove euros e oitenta cêntimos); -------------------------------------------------------------- Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense / Grupo Coral Paz e Unidade / 1.º trimestre de 2015 –
734,40 € (setecentos e trinta e quatro euros e quarenta cêntimos). -----------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a Associação Desportiva dos Caçadores e
Pescadores de Aguiar (comparticipação na aquisição de viatura) – Com base numa proposta da Divisão
de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação
Desportiva dos Caçadores e Pescadores de Aguiar a importância de 1.000,00 € (mil euros), como
comparticipação nas despesas de aquisição de uma viatura. ---------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de retificação de deliberação tomada na reunião de 6 de maio de 2015, quanto a
um apoio em espécie no âmbito da “Oficina Domiciliária” – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara tomou conhecimento de que a deliberação de 6 de maio
de 2015 que concedeu apoio em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”, ao titular do cartão social
do reformado, pensionista e idoso n.º 479, necessita de ser retificada. O apoio em causa consubstanciase na substituição de lava-loiça e bancada da cozinha e não na respetiva reparação como erradamente
consta da proposta submetida a essa reunião. ---------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade proceder à alteração nos termos propostos. ---------------------------Ponto vinte e um) Proposta de atribuição de apoios em espécie ao abrigo do Regulamento Municipal
de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, no âmbito da “Oficina Domiciliária”
– Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do
Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara
deliberou por unanimidade atribuir os seguintes apoios em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”:
- Titular do cartão n.º 404 – Substituição de banheira por poliban; -------------------------------------------------- Titular do cartão n.º 118 – Execução de abertura na chaminé e colocação de tubo para saída de
vapores; colocação de pavimento na cozinha, na zona da chaminé; reparação de 4 peças do pavimento
do corredor; picar e rebocar 2 paredes no quarto e 2 na sala até à altura aproximada de 1,2 metros; ---- Titular do cartão n.º 132 – Colocação de teto falso e substituição de torneira da cozinha. -----------------Ponto vinte e dois) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao
abrigo do Regulamento Municipal respetivo – Ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do
Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso e com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento
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Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social do reformado, pensionista
e idoso aos seguintes munícipes:
De Viana do Alentejo:
- Maria Manuela Amante Bento; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Enomésia Viegas Fialho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inácia de Jesus Carvalho Nunes; --------------------------------------------------------------------------------------------- Rosa Bárbara Vera Figueira. --------------------------------------------------------------------------------------------------De Alcáçovas:
- João António Maurício Vinagre; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Manuel João Parreirinha; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inês Maria Rosa Camarro Merca Marujo; --------------------------------------------------------------------------------- Martinho Manuel Fadista Lebre. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao
abrigo do Regulamento Municipal respetivo – Ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do
Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso e com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento
Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do cartão dos seguintes
munícipes:
De Viana do Alentejo:
- Maria Rosa Leão Machado Alves; -------------------------------------------------------------------------------------------- Francisco José Martins Cardoso; --------------------------------------------------------------------------------------------- Manuel Custódio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eduardo Cachapa Santos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Francisco Rosa Pereira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------De Alcáçovas:
- Esperança Mendes da Silva Marujo. ---------------------------------------------------------------------------------------De Aguiar:
- António Francisco Azinheira Piteira. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de ratificação de despachos do senhor Presidente que concederam
apoios em espécie, consubstanciados na cedência de transporte – Com base numa proposta da Divisão
de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade os despachos do senhor
Presidente que concederam os seguintes apoios em espécie (transporte):
A) Associações Culturais e Sociais:
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7 de março – Cedência do carro de 52 lugares à Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo para
uma deslocação a Vendas Novas para participar num encontro de adolescentes. Custo estimado:
178,77€;

-----

8 de março – Cedência do carro de 36 lugares ao Grupo Coral e Etnográfico Paz e Unidade para uma
deslocação a Évora para atuar no Teatro Garcia de Resende. Custo estimado: 65,76€; -------------------------8 de Março – Cedência do carro de 19 lugares ao Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo para uma
deslocação ao Alandroal para uma atuação. Custo estimado: 91,58€; -----------------------------------------------8 de março – Cedência do carro de 52 lugares à Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo para
uma deslocação a Alcáçovas no âmbito da visita pastoral. Custo estimado: 42,64€; -----------------------------------11 de março – Cedência do carro de 19 lugares à UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade de Viana
do Alentejo para uma deslocação dos utentes do Clube de Saúde Sénior de Alcáçovas e Aguiar para Viana
para participarem numa caminhada conjunta. Custo estimado: 31,99€; --------------------------------------------13/14 de março – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e Etnográfico
Paz e Unidade a Fornos de Algodres para atuar em dois espetáculos. Custo estimado: 376,61€; ------------------14 de março – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e Etnográfico de
Viana do Alentejo a Montemor-o-Novo, para uma atuação. Custo estimado: 76,70€; --------------------------15 de março – Cedência do carro de 52 lugares à Junta de Freguesia de Alcáçovas para uma deslocação
dos residentes na Freguesia ao Torrão para acompanhar a Imagem Peregrina. Custo estimado: 71,27€; --19 de março – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e Etnográfico de
Viana do Alentejo ao Montijo, para uma atuação. Custo estimado: 93,66€; ---------------------------------------27 de março – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e Etnográfico Paz e
Unidade a Évora para uma atuação a convite da Universidade. Custo estimado: 56,64€; -----------------------
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28 de março – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Grupo de Cavaquinhos do
Alentejo do Sport Club Alcaçovense a Estremoz e São Pedro da Gafanhoeira, para duas atuações. Custo
estimado: 148,54€; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 de março – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e Etnográfico Paz e
Unidade a Montemor-o-Novo, para uma atuação. Custo estimado: 69,89€. ---------------------------------------18 de abril – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da ACRA – Associação Cultural e
Recreativa Alcaçovense / Grupo de Ballet ao Torrão para participar num encontro de Escolas de Ballet.
Custo estimado: 101,37€; --------------------------------------------------------------------------------------------------------19 de abril – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação da ACRA – Associação Cultural e
Recreativa Alcaçovense / Grupo Coral e Etnográfico Paz e Unidade a Lisboa para participar na Gala do
Got Talent Portugal. Custo estimado: 205,36€; ----------------------------------------------------------------------------------19 de abril – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Grupo de Cavaquinhos do
Alentejo do Sport Club Alcaçovense a Lisboa, a convite do Diário do Sul. Custo estimado: 224,76€; -------------------24 de abril – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação da ACRA – Associação Cultural e
Recreativa Alcaçovense / Grupo Coral e Etnográfico Paz e Unidade a Lisboa para participar no Programa
Agora Nós, da RTP 1. Custo estimado: 75,38€; -----------------------------------------------------------------------------24 de abril – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Feminino de Viana do
Alentejo a Vale de Vargo, para atuar na comemorações do 25 de abril. Custo estimado: 68,91€. ------------B) Educação:
3 de março - Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo para uma
deslocação a Alcáçovas com alunos do 7º e 8º anos de Viana para assistirem a uma Peça de Teatro. Custo
estimado: 46,77€; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 de março – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de escolas de Viana do Alentejo para
uma deslocação a Lisboa com os alunos da turma 1 do Jardim de Infância de Alcáçovas, para assistirem a
uma Peça de Teatro. Custo estimado: 132,53€; ----------------------------------------------------------------------------------4 de março – Cedência do carro de 36 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo para
uma deslocação a Estremoz com alunos do 10º ano. Custo estimado: 94,45€; -------------------------------------------
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6 de março – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo para
uma deslocação a Lisboa com o Jardim de Infância de Aguiar para assistir a Peça de Teatro. Custo
estimado: 145,23€; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 de março – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo para
uma deslocação ao Monte Selvagem com alunos do 2º ano da EB de Viana. Custo estimado: 129,30€; ---12 de março – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo para
uma deslocação a Lisboa com os alunos das Turmas A, B e C do 11º ano, para uma visita de estudo. Custo
estimado: 197,40€; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 de março - Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo para
uma deslocação a Vila Viçosa e Estremoz com as Turmas do 1º ciclo de Aguiar para uma visita de
estudo. Custo estimado: 157,16€; -------------------------------------------------------------------------------------------------------17 de março – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo para
uma deslocação a Lisboa com os alunos das três turmas do 8º ano para uma visita de estudo. Custo
estimado: 157,93; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 de março – Cedência do carro de 9 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo para
uma deslocação de um grupo de alunos de Viana para Alcáçovas para dinamizar uma atividade. Custo
estimado: 12,42€; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 de março – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo para
uma deslocação a Lisboa com a turma do Jardim de Infância de Viana do Alentejo para assistir a uma
Peça de Teatro. Custo estimado: 154,08€; -----------------------------------------------------------------------------------------9 de abril – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo para uma
deslocação a Lisboa com os alunos do 6º ano de Viana do Alentejo para uma visita de estudo. Custo
estimado: 159,48€; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 de abril – Cedência dos carros de 52 e 9 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo
para uma deslocação a Lisboa com todas as turmas do 1º ciclo de Alcáçovas à Kidzânia. Custo estimado:
243,76€; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 de abril – Cedência do carro de 52 lugares ao Centro do Imaculado Coração de Maria para uma
deslocação ao Monte Selvagem com os alunos do Pré-Escolar. Custo estimado: 112,20€; ----------------------
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22 de abril – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo para uma
deslocação a Lisboa com as 4 turmas do 7º ano para uma visita de estudo. Custo estimado: 197,40€; ----23 de abril – Cedência do carro de 52 lugares à Associação Terras Dentro para uma deslocação a
Zibreira/Fábrica da RENOVA para uma visita de estudo com os alunos do 12º ano. Custo estimado:
182,98€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) Desporto:
1 de março – Cedência do carro de 36 lugares à AJAL - Associação de Jovens de Alcáçovas para uma
deslocação a Évora para participar num troféu de BTT. Custo estimado: 122,71€; ------------------------------13 de março – Cedência do carro de 19 lugares ao Alcáçovas Atlético Clube para uma deslocação a Mora
para participar num jogo de futsal. Custo estimado: 80,54€; -----------------------------------------------------------22 de março – Cedência do carro de 52 lugares à Casa do Benfica de Viana do Alentejo para uma
deslocação a Lisboa para participar na 25ª Maratona de Lisboa. Custo estimado: 201,98€; -------------------28 de março – Cedência do carro de 9 lugares ao Alcáçovas Atlético Clube para uma deslocação à
Amieira para participar numa prova de Tiro ao Alvo. Custo estimado: 75,16€; -----------------------------------------------29 de março – Cedência do carro de 36 lugares à AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas para uma
deslocação a Viana do Alentejo para participar na 2ª prova do Troféu BTT Évora. Custo estimado: 97,63€;
29 de março – Cedência do carro de 36 lugares ao Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar para uma
deslocação a Vendas Novas para participar num jogo de futebol. Custo estimado: 77,15€; -------------------3 de abril – Cedência do carro de 52 lugares ao Sporting Clube de Viana do Alentejo para uma
deslocação ao Laranjeiro com a equipa de Infantis para participar num torneio. Custo estimado: 170,56€;
---------------4 de abril – Cedência do carro de 9 lugares ao Alcáçovas Atlético Clube para uma deslocação à Amieira
para participar numa prova de Tiro ao Alvo. Custo estimado: 67,91€; -----------------------------------------------5 de abril – Cedência do carro de 19 lugares ao Alcáçovas Atlético Clube para uma deslocação a Évora,
para participar num jogo de futsal. Custo estimado: 44,70€. ------------------------------------------------------------
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Ponto vinte e cinco) Proposta de fixação do número máximo de inscrições, preço das inscrições e preço
das refeições no âmbito do Programa Ocupacional de Tempos Livres “Summer 2015” – Com base numa
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou o seguinte quanto ao
Programa Ocupacional de Tempos Livres “Summer 2015”:
A) Número máximo de inscrições por freguesia: 45; --------------------------------------------------------------------B) Montante a pagar pela inscrição:
> Crianças incluídas no escalão A de Ação Social Escolar – 5,00 €; -----------------------------------------------> Crianças incluídas no escalão B de Ação Social Escolar – 10,00 €; ---------------------------------------------> Crianças sem direito a subsidio no âmbito da Ação Social Escolar – 20,00 €. -------------------------------C) Preço das refeições:
> Crianças – 1,46 €; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------->Adultos – 4,10 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e seis) Proposta de fixação das datas de abertura e de encerramento das Piscinas
Municipais na época balnear de 2015, dos dias de encerramento em cada Piscina, dos horários de
funcionamento e dos respetivos preços – Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento
Social e Humano, a Câmara deliberou o seguinte quanto ao funcionamento das Piscinas Municipais do
concelho, na época balnear de 2015:
- A abertura ocorrerá a 20 de junho de 2015 e o encerramento a 13 de setembro de 2015; ----------------- A Piscina Municipal de Viana do Alentejo encerrará semanalmente à segunda-feira e a Piscina Municipal
de Alcáçovas encerrará semanalmente à terça-feira; -------------------------------------------------------------------- O horário de funcionamento é entre as 10:00 horas e as 20:00 horas; -------------------------------------------- Os preços a praticar são os seguintes:
> Crianças até aos 10 anos e adultos com 65 ou mais anos de idade – Isentos (categoria A); --------------> Jovens com idade compreendida entre os 11 e os 16 anos – 1,50 € (categoria B1); ------------------------> Conjunto de 10 bilhetes da categoria B1 – 12,50 € (categoria B2); ----------------------------------------------> Conjunto de 25 bilhetes da categoria B1 – 27,50 € (categoria B3); ----------------------------------------------> Utentes entre os 17 e os 64 anos de idade – 1,75 € (categoria C1); ---------------------------------------------> Conjunto de 10 bilhetes da categoria C1 – 15,00 (categoria C2). ------------------------------------------------O senhor Presidente referiu que a carteira de 25 bilhetes foi criada a solicitação de diversos munícipes.
Ponto vinte e sete) Proposta de concessão de apoio em espécie à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo – Com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento
Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo os seguintes apoios em espécie:
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- 7 Autoclismos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Torneiras esquadro ½; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Monoblocos de lavatório; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Casquilhos ½ e 3/8. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e oito) Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar com o Instituto Clínico de Évora
(condições especiais na prestação de serviços médicos a trabalhadores do Município – A Câmara
aprovou por unanimidade uma proposta de Protocolo a celebrar com o Instituto Clínico de Évora,
estabelecendo condições especiais na prestação de serviços médicos a trabalhadores do Município. ----Ponto vinte e nove) Pedido de parecer relativamente a alterações ao projeto de construção de
subestação de energia elétrica, requeridas pela EDP – Distribuição de Energia, S.A. – Com base numa
informação da senhora Arquiteta Maria João Pereira e Pereira, a Câmara deliberou por unanimidade
emitir parecer favorável às alterações solicitadas pela EDP – Distribuição de Energia, S.A a efetuar na
obra de construção de subestação de energia elétrica na Zona das Hortas Velhas, em Viana do Alentejo.
As alterações em causa consistem na substituição dos materiais de constituição de parte das vedações
da área da infraestrutura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta) Proposta de legalização de marquise e casão, no âmbito do processo n.º 36/15, de
Alcáçovas – Com base numa informação da senhora Arquiteta Maria Inês Núncio Pereira, a Câmara
deliberou por unanimidade autorizar a legalização de marquise e casão, no âmbito do Processo n.º
36/15, cujo requerente é Joaquim António Amarante Cananão, residente em Alcáçovas. -------------------Ponto trinta e um) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 3, relativo à Empreitada de
Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas – A Câmara aprovou por unanimidade o
auto de medição n.º 3, relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em
Alcáçovas, no montante de 24.242,92 €. ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

O Presidente,
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Os Vereadores,

____________

__________

____________

__________

