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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________ 

ATA N.º 06/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 09 / 03 / 2016 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
VEREADORES: PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 15:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS 

- BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO, Presidente; 
- ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, Vereadora 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 03/03/2016 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 3.825,51 € 

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 ...........................................................................................................    1.116.191,28 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ....................................................................................................................  340.161,84 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  .....................................................................................................................   27.108,64 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 7.866,67 € 

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  ....................................................................................................................... 55.083,24 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450  ....................................................................................................................... 15.660,01 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ....................................................................................................................   180.628,87 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  22.798,81 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..............................................................................................................      35.615,94 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...............................................................................................................    111.370,47 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682  .................................................................................................................... 50.864,41 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................................................  1.120.016,79 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................  894.066,60 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 225.950,19 € 
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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 19 de fevereiro de 2016;  -----------  

3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 24 de fevereiro 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 transferência de verba para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo;  -----------  

7. Proposta de fixação do valor da pulseira para acesso ao Festival Jovem “Abana Viana”, bem como do 

horário de funcionamento do recinto onde o mesmo irá decorrer;  --------------------------------------------  

8. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso; ---------------------------------  

9. Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso;  --------------------------------  

10. Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”;  ----------------------  

11. Proposta de aprovação da 3.ª Adenda ao Contrato de Financiamento Reembolsável, celebrado com a 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP;  ----------------------------------------------------------------------  

12. 7.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  -------------------------------------------------------------  

13. 3.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais;  ---------------------------------------------------  

14. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 4 de março de 2016, que concedeu 

licença de ruido à Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar, para 

a realização de um Baile de Finalistas no dia 5 de março de 2016;  ---------------------------------------------  

15. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 1 de março de 2013, que emitiu 

parecer favorável relativamente à realização da “34.ª Volta ao Alentejo 2016”;  ---------------------------  

16. Proposta de emissão de parecer relativamente à realização de uma prova velocipédica, na vertente 

de Bicicleta de Todo o Terreno, denominada TransportugalRace by Garmin;  --------------------------------  

17. Propostas de: a) Contratação do fornecimento de energia elétrica, utilizando o procedimento pré 

contratual de ajuste direto ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela ESPAP – Entidade de Serviços 

Partilhados da Administração Pública, I.P.; b) Aprovação do respetivo caderno de encargos e modelo 

de convite; c) Designação do júri do procedimento; d) Submissão à Assembleia Municipal do pedido 

de autorização para assunção de encargos plurianuais.  -----------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos. Informou que em 

virtude do convite enviado pelo senhor Presidente da República no dia da sua tomada de posse, o senhor 

Presidente da Câmara deslocou-se a Lisboa nesta tarde. O senhor Vice-Presidente informou que por se 
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encontrar doente, a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa também não pode estar hoje presente. 

Assim, por propostas do senhor Vice-Presidente e mediante votações por escrutínio secreto, foram as 

duas faltas justificadas por unanimidade.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia: 

Neste período o senhor Vereador João Penetra disse que no passado dia 7 de março tomaram posse os 

novos órgãos sociais da Associação de Reformados de Alcáçovas na qual agora ocupa o cargo de 

Presidente da Direção. Disse este Vereador que irá ser enviada à Câmara uma cópia da ata da tomada 

de posse bem como o convite para a participação nas atividades comemorativas do 34.º aniversário 

daquela Associação. O senhor Vereador João Penetra informou que a direção da Associação é integrada 

por ele próprio, pelos senhores Arsénio Moncarcha e Martinho Lebre e pelas senhoras Fátima Duarte e 

Isabel Fontes. Referiu ainda que o senhor João Vinagre é o Presidente da Assembleia Geral e que o 

Conselho Fiscal é presidido pela Senhora D. Deolinda Bento.  ---------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra referiu que à data da construção da Rotunda do Chocalho, em 

Alcáçovas, foi pensado colocar sinalização na Rua da Esperança e na Rua de S. Pedro de modo a que 

cada uma delas ficasse com sentido único. Essa sinalização não chegou a ser colocada e até há algum 

tempo atrás existiu um sinal de STOP na Rua da Esperança, dando prioridade ao trânsito em sentido 

descendente da Rua de S. Pedro. Dado que a localização desse sinal de STOP foi alterada para a Rua de 

S. Pedro, o senhor Vereador João Penetra perguntou quais os motivos que estiveram na origem da 

mudança do sinal.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente, quanto à informação sobre os novos órgãos sociais da Associação de 

Reformados de Alcáçovas e em nome de todo o executivo, felicitou os recém empossados, desejando 

votos de um excelente trabalho e de que continue o bom relacionamento que sempre tem existido 

com a Câmara Municipal. Quanto à alteração do sinal de STOP da Rua da Esperança para a Rua de S. 

Pedro, em Alcáçovas, disse o senhor Vice-Presidente que esta questão foi discutida com as forças de 

segurança na sequência dos condutores de veículos pesados, que não podem circular na Rua de S. 

Pedro e fazem o seu trajeto pela Rua da Esperança, se terem queixado das dificuldades em visualizar os 

veículos que desciam a Rua de S. Pedro e aos quais tinham de dar prioridade. Em articulação com a 

G.N.R. e por motivos de segurança principalmente no que concerne ao trânsito pesado, foi decidido 

alterar então a localização do sinal de STOP, passando os condutores dos veículos pesados a ter 

prioridade face ao trânsito descendente da Rua de S. Pedro.  ---------------------------------------------------------  

Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos: 
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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 19 de fevereiro de 2016 

– A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata relativa à reunião extraordinária de 19 de 

fevereiro de 2016.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 24 de fevereiro de 2016 – A 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata relativa à reunião ordinária de 24 de fevereiro de 

2016.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Vice-Presidente informou que no 

dia 25 de fevereiro, o senhor Presidente esteve presente numa Conferência promovida pela Associação 

Alentejo de Excelência, subordinada ao tema “Será o Despovoamento do Interior uma 

Inevitabilidade?”. A Conferência teve lugar no Auditório do Parque da Ciência e Tecnologia do Alentejo, 

S.A., em Évora e o debate centrou-se nas questões demográficas do interior, em particular no Alentejo, 

onde, num estudo recente, é apontada a perda de oito pessoas por dia.     ------------------------------------------ 

- O senhor Vice-Presidente referiu que no dia 26 de fevereiro teve lugar a sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, que decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo.  ------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 27 de fevereiro, juntamente com a Técnica Superior 

Rita Torres, recebeu elementos do Operador Turístico Lusanova, que se deslocaram a Alcáçovas numa 

Fam Trip, ou Viagem de Familiarização. Estas iniciativas são realizadas com a intenção de conhecer ou 

promover destinos e produtos. Este operador turístico em concreto, convidou os seus melhores 

clientes (que podem ser agentes de viagem ou organizadores de grupos e associações) de 2015 a 

conhecerem possíveis “locais de visita” para o presente ano. O grupo deslocou-se à fábrica da Empresa 

Chocalhos Pardalinho, em Alcáçovas, onde, para além de conhecerem o fabrico dos chocalhos, 

degustaram produtos da Queijaria de Alcáçovas e das Confeções de Margarida Ilhéu acompanhados 

pelo Cante Alentejano nas vozes do Grupo Coral Feminino Paz e Unidade de Alcáçovas. Esta visita 

terminou na zona exterior do Paço dos Henriques, onde foi explicada a obra e a sua importância.   -------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 28 de fevereiro o senhor Presidente, o senhor 

Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal do senhor Presidente – senhor 

Miguel Bentinho – estiveram presentes na Festa do 38.º aniversário do Grupo Coral Etnográfico de 

Viana do Alentejo, que decorreu no Cineteatro Vianense. Para além do grupo aniversariante, 

verificaram-se as atuações do Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas, do Grupo Coral Feminino 

de Viana do Alentejo, do Grupo Coral “Os Pastores do Alentejo”, de Torre dos Coelheiros e do Grupo 
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Coral Feminino “As Madrugadeiras”, de Alvito. Seguiu-se um jantar-convívio com os grupos convidados, 

na Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo.  --------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 29 de janeiro, o senhor Ministro da Cultura – João 

Soares – visitou a obra do Paço dos Henriques, acompanhado pela Senhora Diretora Regional da 

Cultura do Alentejo – Ana Paula Amendoeira. Estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara, ele 

próprio, o senhor Vereador Paulo Manzoupo, o Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal do senhor 

Presidente – Miguel Bentinho, a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas – Sara Pajote, o 

senhor Presidente da Junta der Freguesia de Aguiar – António Lopes, o senhor Presidente da Junta der 

Freguesia de Viana do Alentejo – Joaquim Viegas, o senhor Presidente da Assembleia Municipal – 

António Sousa, os senhores Deputados à Assembleia da República pelo distrito de Évora, António Costa 

da Silva (Coligação Portugal à Frente) e Norberto Patinho (Partido Socialista), um representante da 

Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo – José Santos e o senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Portel – José Grilo. A visita terminou com um almoço no Restaurante “A Fonte”, em Viana 

do Alentejo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 29 de fevereiro teve lugar uma sessão de 

esclarecimento sobre o Projeto Formação-Ação Dinamizar, promovida pela Associação Comercial do 

Distrito de Évora, no Cineteatro Vianense. Neste projeto, as empresas poderão beneficiar, para além de 

formação, de um Consultor que se desloca às suas próprias instalações para desenvolver competências 

numa lógica de formação-ação focado nas áreas de Desempenho Organizacional e Recursos Humanos e 

Qualidade, incluindo a vertente de certificação. Na abertura da sessão, esteve presente o Técnico 

Superior Bruno Borges, por indicação do senhor Presidente.  --------------------------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 2 de março, o senhor Presidente e o Técnico Superior 

João Antunes estiveram reunidos com duas representantes da Associação Coração Delta, Associação de 

Solidariedade Social do Grupo Nabeiro, tendo sido apresentado o projeto “Tempo Para Dar”, cujo 

objetivo geral é colmatar a solidão e as necessidades sentidas pelos idosos. Este projeto de 

voluntariado empresarial está distribuído pelos 20 Departamentos Comerciais da Empresa em Portugal 

e foi apresentado para se equacionar a viabilidade de ser encetado no concelho de Viana do Alentejo. O 

senhor Vice-Presidente recordou que esta Associação, em parceria com o Município, distribui 

anualmente cerca de 20 cabazes a idosos residentes no concelho em situação de maior vulnerabilidade 

social e económica.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que o senhor Presidente esteve presente, no dia 3 de março, na 

BTL – Feira Internacional de Turismo, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel 

Bentinho, que teve lugar na FIL – Feira Internacional de Lisboa, no Parque nas Nações, em Lisboa, a 
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convite da Empresa Spira, Revitalização Patrimonial, Unipessoal. O Município participou, mais uma vez, 

nesta Feira de Turismo, promovendo-o nacional e internacionalmente. Neste mesmo dia e local foi feito 

o lançamento do novo Site da Spira, que continua a incluir o concelho de Viana do Alentejo nas suas 

Rotas Turísticas (Rota do Fresco, por exemplo). Este ano, duas novas rotas serão criadas nas quais o 

Município de Viana do Alentejo está incluído: a Rota da Romaria e a Rota do Chocalho. No dia 5 de 

março, ele próprio, o senhor Presidente, o Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal do senhor Presidente – 

Miguel Bentinho, a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas – Sara Pajote, visitaram 

novamente a BTL – Feira Internacional de Turismo, onde este ano os chocalhos estiveram em grande 

destaque, fruto da classificação pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, como Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente. ------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que, no dia 4 de março, o senhor Vereador Paulo Manzoupo 

esteve presente no Encontro de Poesia, com Arlinda Mártires, poetisa e professora de Língua 

Portuguesa na Escola Secundária Dr. Isidoro de Sousa de Viana do Alentejo. O Encontro decorreu no 

salão da Cooperativa em Aguiar, a convite da Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 4 de março, o senhor Presidente e o Chefe do seu 

Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, estiveram presentes na Sessão de Teatro que decorreu 

no Cineteatro Vianense, tendo sido apresentada a peça “Um Serão ao Fresco”, pelo Grupo de Teatro da 

Casa do Povo de Ferreira do Alentejo – RITÉTÉ. Esta iniciativa surgiu no âmbito do Mês da Igualdade, 

Cidadania e Solidariedade que decorre durante o mês de março no concelho, com organização da 

Câmara Municipal em colaboração com as Juntas de Freguesia e Associações do Concelho.  ----------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 5 de março o senhor Presidente e o Chefe do seu 

Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, estiveram presentes no Baile de Finalistas das turmas do 

12.º ano da Escola Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo, a convite da Comissão de 

Finalistas do Agrupamento de Escolas do Concelho.  --------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 8 de março, o senhor Presidente esteve presente no 

Encontro SIMPLEX do Distrito de Évora, que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Évora. O 

respetivo convite foi endereçado pela senhora Secretária de Estado Adjunta e da Modernização 

Administrativa – Graça Fonseca, a qual esteve presente e presidiu a este Encontro. Disse o senhor Vice-

Presidente que estes Encontros têm vindo a realizar-se nas capitais de distrito com o objetivo de 

contactar diretamente com quem utiliza os serviços do Estado, de forma a que se possam identificar 

necessidades e prioridades das empresas e entidades, no âmbito da simplificação e desburocratização 

de procedimentos da Administração Pública.  ----------------------------------------------------------------------------- 
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- O senhor Vice-Presidente informou que conjuntamente com o senhor Vereador Paulo Manzoupo, 

esteve presente, no dia 8 de março, nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, organizadas 

pela Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, a convite desta entidade.  ------------------------------------------ 

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 transferência de verba para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo 

– Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo a importância de 400,00 € 

(quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas de organização da atividade “ New 

Moments”, desenvolvida pelo Grupo na Feira D’Aires de 2015.  -------------------------------------------------------   

Ponto sete) Proposta de fixação do valor da pulseira para acesso ao Festival Jovem “Abana Viana”, 

bem como do horário de funcionamento do recinto onde o mesmo irá decorrer – Com base numa 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade fixar 

em 7,50 € (sete euros e cinquenta cêntimos) o preço do bilhete de entrada nos três dias do Festival 

Jovem “Abana Viana”, a decorrer entre 8 e 10 de julho de 2016, com direito a entrada livre na Piscina 

Municipal de Viana do Alentejo. Também por unanimidade e nos termos da mesma proposta, a Câmara 

estabeleceu o seguinte horário de funcionamento do recinto do Festival Jovem “Abana Viana”: 

» Dias 8 e 9 de julho – das 19:00 h às 6:00 h;  ------------------------------------------------------------------------------  

» Dia 10 de julho – das 10:00 h à 01:00 h.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto oito) 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 de 

Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara deliberou por unanimidade 

atribuir o cartão social do reformado pensionista e idoso aos seguintes munícipes: 

A) Viana do Alentejo: 

- Clara Antónia Carvalho Gomes.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

B) Alcáçovas: 

- Augusto Luis Arcadinho; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Luis António Bento Bonito;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Feleciana Poeiras Louro;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Inês Maria Arcadinho Banha Paulo.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto nove) 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 de 

Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara deliberou por unanimidade 

autorizar a renovação do cartão social do reformado pensionista e idoso dos seguintes munícipes: 

A) Viana do Alentejo: 

- Olívia Angélica Guerra;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- António Dores Paitio;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Ludovina Rebocho Bringel; --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ramiro António Maia;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria da Conceição Cristo Carvalho Cardoso;  ----------------------------------------------------------------------------  

- António Francisco Algarvio.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

B) Alcáçovas: 

- Maria Manuel Murcha Arcadinho;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Francisco José Jesus Canelas;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Violeta de Jesus Rasteiro;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agostinha Rosa Cerejeira Pires;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Idalina Grave Merca Ganço;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Simão Luis Rodrigues;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Gertrudes do Tiro Barroso.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

C) Aguiar: 

- Teresa Maria Acace Marques Caixinha;  ------------------------------------------------------------------------------------  

- António José Bandarra;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Mariana Rosa Mexa Moça;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Isabel Alves Mira;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Alexandrina Maria da Silva Pardal;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Senhorinha Augusta.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária” – Nos 

termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento 

Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir os seguintes apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária: 

- Titular do Cartão n.º 551 – Execução de degraus da cozinha para o quintal;  ------------------------------------  

- Titular do Cartão n.º 620 – Reparação de portão e substituição de vidros da porta;  --------------------------  
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- Titular do Cartão n.º 137 – Substituição de torneiras de lavatório; substituição de torneira de serviço; 

colocação de lâmpada em candeeiro e pintura de janela de madeira.  ----------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de aprovação da 3.ª Adenda ao Contrato de Financiamento Reembolsável, 

celebrado com a Agência para o Desenvolvimento & Coesão, IP – A Câmara aprovou por unanimidade 

a Terceira Adenda ao Contrato de Financiamento Reembolsável celebrado com a Agência para o 

Desenvolvimento & Coesão, I.P., que resultou do pedido apresentado por este Município à Entidade 

financiadora no sentido do montante do empréstimo ser alterado de 158.069,91 € para 99.144,23 €, 

daqui resultando um reembolso extraordinário de 6.235,71 €, a vencer no dia 8 de julho de 2016, dado 

que por conta do financiamento em causa o Município já havia recebido a importância de 105.379,94 €. 

Ponto doze) 7.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos favoráveis e a 

abstenção do senhor Vereador João Penetra, a Câmara aprovou a 7.ª proposta de alteração ao 

Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) 3.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois votos favoráveis 

e a abstenção do senhor Vereador João Penetra, a Câmara aprovou a 3.ª proposta de alteração ao 

Plano de Atividades Municipais.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 4 de março de 2016, que 

concedeu licença de ruido à Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e 

Aguiar, para a realização de um Baile de Finalistas no dia 5 de março de 2016 – A Câmara ratificou por 

unanimidade o despacho do senhor Presidente de 4 de março de 2016 que concedeu licença de ruido à 

Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar, para a realização de um 

baile de finalistas no dia 5 de março de 2016.  -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 1 de março de 2013, que 

emitiu parecer favorável relativamente à realização da “34.ª Volta ao Alentejo 2016” – A Câmara 

ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 1 de março de 2016 que emitiu parecer 

favorável quanto à realização da prova velocipédica denominada “34.ª Volta ao Alentejo 2016”, que 

decorrerá entre 16 e 20 de março de 2016, com passagem por este concelho.  ----------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de emissão de parecer relativamente à realização de uma prova 

velocipédica, na vertente de Bicicleta de Todo o Terreno, denominada “TransportugalRace by 

Garmin” – A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável quanto ao pedido 

apresentado pela Empresa Ciclonatur Desportos, Ld.ª, para realização de uma prova velocipédica na 

vertente de Bicicleta de Todo-o-Terreno, denominada “TransportugalRace by Garmin”, entre 8 e 15 de 

maio de 2016, com passagem por este Município no dia 13 de maio, entre as 9:45 h e as 12:30 h.  --------  
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Ponto dezassete) Propostas de: a) Contratação do fornecimento de energia elétrica, utilizando o 

procedimento pré contratual de ajuste direto ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela ESPAP – 

Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.; b) Aprovação do respetivo caderno 

de encargos e modelo de convite; c) Designação do júri do procedimento; d) Submissão à Assembleia 

Municipal do pedido de autorização para assunção de encargos plurianuais – A Câmara deliberou por 

unanimidade contratar o fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas em baixa 

tensão especial e o procedimento pré-contratual de ajuste direto ao abrigo do Acordo Quadro 

celebrado pela ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.  ----------------------  

Também por unanimidade aprovou o respetivo caderno de encargos e modelo de convite e designou os 

seguintes elementos para integrarem o júri do procedimento: 

Presidente – Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos da Câmara 

Municipal de Viana do Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais efetivos – Domingos José Nunes da Rocha, Técnico Superior (Engenheiro Civil) da Câmara 

Municipal de Viana do Alentejo; e Francisco António Dias Cardoso, Assistente Técnico da Câmara 

Municipal de Viana do Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais suplentes – Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia) da Câmara 

Municipal de Viana do Alentejo; e Maria de Fátima Vaqueira Viegas Lopes, Assistente Técnico da 

Câmara Municipal de Viana do Alentejo.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Também por unanimidade a Câmara deliberou submeter à Assembleia Municipal o pedido de 

autorização para a assunção dos compromissos plurianuais decorrentes deste fornecimento dado que o 

mesmo originará despesa por conta dos orçamentos de 2016 a 2019.  ---------------------------------------------  

 

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às quinze 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, 

 

 


