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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 28/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 16 / 11 / 2016 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 
                          ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 17:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS 

- PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO, Vereador, por motivos 
pessoais 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 10/11/2016 

 

 

CAIXA  ........................................................................................................................................................................ 3.979,70 € 

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 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA  .................................................................................. 1.000,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  ......................................................................................................  1.811.658,69 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  .............................................................................................................  960.696,23 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  .................................................................................................................  5.887,55 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.079,87 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950  ................................................................................................................ 19.490,45 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050  .................................................................................................................. 5.430,67 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006435350  ................................................................................................................ 93.551,22 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  ...............................................................................................  230.964,30 € 

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

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

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................  147.215,64 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................  95.861,36 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................  106.029,00 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .............................................................................................................  87.587,99 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  1.815.638,39 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................  1.681.359,44 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 134.278,95 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de trabalhos 

foi a seguinte:   

1. Proposta de aprovação da ata em minuta;  ------------------------------------------------------------------------------  

2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 31 de outubro de 2016;  --------------  

3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 2 de novembro 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 fixação dos preços a pagar pelos participantes nas atividades da CAF – Componente de 

Apoio à Família;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Proposta de atribuição de apoios em espécie ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do 

Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso (Oficina Domiciliária);  --------------------------------------  

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

9. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos de Alcáçovas (Projeto Outdoor 

Trails);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Proposta de transferência de verba para o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (organização 

de concurso de presépios); -------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense (organização de 

Atividades Tauromáquicas e Equestres);  -------------------------------------------------------------------------------  

12. Proposta de aprovação do Estudo de Viabilidade Económico-Financeiro da Associação Portuguesa de 

Cidades e Vilas de Cerâmica, na sequência da adesão deste Município à referida Associação e 

submissão da proposta à Assembleia Municipal;  --------------------------------------------------------------------  

13. Proposta de fixação das Taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI);  -----------------------------------  

14. Proposta de contratação de Empréstimo de M/L prazo junto da Caixa Geral de Depósitos e de pedido 

da respetiva autorização à Assembleia Municipal; -------------------------------------------------------------------  

15. Proposta de atribuição da Medalha de Honra do Município à Associação Tauromáquica Alcaçovense; 

16. Proposta de atribuição da Medalha de Honra do Município à Associação de Reformados, Pensionistas 

e Idosos de Viana do Alentejo;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

17. Proposta de atribuição da Medalha de Honra do Município à Associação Galopar & Pedalar – Clube; 

18. 22.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais;  --------------------------------------------------  

19. 34.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------------------------  

20. 18.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;  ----------------------------------------------  

21. Proposta de renovação da concessão de exploração do Bar da Piscina Municipal de Viana do Alentejo; 
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22. Proposta de designação do júri de recrutamento do cargo de Chefe da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, para submeter à Assembleia Municipal (n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 

de agosto);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

23. Proposta de aprovação da quota mensal a transferir para a AMCAL – Associação de Municípios do 

Alentejo Central em 2017 e pedido de acordo sobre a mesma à Assembleia Municipal;  ------------------  

24. Proposta de pedido à Assembleia Municipal do seu acordo quanto à afetação das despesas do pessoal 

da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central ao Município de Viana do Alentejo;  -------  

25. Proposta de envio à Assembleia Municipal, para seu conhecimento, dos Documentos Previsionais da 

AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central.  ----------------------------------------------------------  

O senhor Presidente informou que o senhor Vereador Paulo Manzoupo, por motivos pessoais, não pode 

estar presente e propôs a justificação da respetiva falta. Mediante votação por escrutínio secreto, da qual 

resultou unanimidade, foi a falta justificada.  -------------------------------------------------------------------------------  

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: 

- O senhor Vereador João Penetra referiu-se novamente à falta de sinalização horizontal na Estrada Viana 

– Alcáçovas o que nesta época de Inverno ainda é mais problemática.  ------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que de acordo com as indicações que tem dos Serviços Técnicos do 

Município, a Empreitada terá início no próximo dia 21 de novembro.  --------------------------------------------------  

- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa referiu-se ao Projeto Leituras que unem tendo referido o 

seguinte: “No início deste ano letivo, o Plano Nacional de Leitura (PNL) abriu a possibilidade de dar 

continuidade a projetos terminados no âmbito do programa Ler + Mar, para as bibliotecas escolares, 

escolas e agrupamentos envolvidos. Há dois anos, a Biblioteca Escolar (BE) do Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo concorreu aos projetos A Ler + e Ler + Mar. Com esta nova possibilidade, através do 

novo projeto denominado Leituras que Unem, criado para dar continuidade a projetos de escolas 

considerados com interesse, a Biblioteca Escolar concorreu, novamente, na modalidade I, tendo sido uma 

das doze escolas/agrupamentos, a nível nacional que foi agraciada com verbas para o desenvolvimento 

do seu projeto, denominado “Planeta arca de Noé”. Associada à promoção da leitura, a importância de 

vivermos todos/as juntos/as num só planeta, com todos os seus cantos habitados, unidos pela imensidão 

azul que é o mar, leva a que a sustentabilidade seja um desafio, que as literacias sejam empoderadoras, 

contribuindo, assim, para a construção de uma cidadania planetária consciente. As crianças e jovens 

envolvidos no projeto terão acesso a produções artísticas, uma instalação, especificamente, a oficinas de 

feltro artesanal e ecológico, a concursos de leitura, escrita e ilustração, entre outras atividades. Para 

professoras/es e educadores/as está prevista realização de sessões de formação no âmbito do 
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desenvolvimento das literacias artísticas, associadas à literacia da leitura e da informação. Como para 

educar uma criança é necessária toda uma aldeia, como o pensaram sábios africanos, mais uma vez se 

solicita a diversas entidades, parcerias para a obtenção dos melhores resultados possíveis e o acesso a 

todas as crianças do Pré-Escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo. Logo, o Município será um dos principais parceiros, como tem sido ao longo de anos 

precedentes. O seu contributo é determinante para o acesso das crianças, para apoio na realização de 

algumas iniciativas, nomeadamente através da cedência de transporte escolar para as crianças de 

Alcáçovas e de Aguiar, assim como eventual apoio para a deslocação e alojamento de uma das 

formadoras previstas, a conhecida e premiada ilustradora Danuta Wojciechowska”.  ------------------------------  

Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos: 

Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

ata em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 31 de outubro de 2016 – 

A Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião extraordinária realizada no dia 31 de outubro 

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

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 2 de novembro de 2016  – A 

Câmara aprovou, com três votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 2 de novembro de 2016. 

O senhor Presidente não participou na votação desta ata uma vez que não esteve presente na reunião a 

que a mesma se refere, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  --------------------------------------------  

Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara –  O Senhor Presidente informou que no dia 2 de 

novembro esteve presente na Conferência de Imprensa sobre a Constituição da Associação de Municípios 

da Rota da Estrada Nacional 2, da qual o Município de Viana do Alentejo é sócio fundador e que decorreu 

na Casa Municipal da Cultura, em Pedrógão Grande.   -------------------------------------------------- ------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 3 de novembro, em substituição da senhora Presidente da 

Câmara de Arraiolos, esteve presente numa reunião da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional 

do Alentejo, realizada na sede da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, em Évora, para 

apreciação de pedidos formulados por peticionários aquela Entidade.  --------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 3 novembro, dois técnicos do Município estiveram presentes 

na cerimónia de Comemoração do Dia do IPBeja – Instituto Politécnico de Beja e Abertura Solene do Ano 

Académico, que decorreu no Auditório do referido Instituto. O início da Cerimónia Solene contou com as 

intervenções do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Beja, João Rocha; do Senhor Presidente do 
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Conselho Geral do IPBeja – Instituto Politécnico de Beja, João Paulo Ramôa e do Senhor Presidente do 

IPBeja – Instituto Politécnico de Beja, Vítor Carioca. Posteriormente, decorreu uma “Lição de Sapiência”, 

pelo Professor Doutor Domingos Barbosa, seguida de Momento Musical, da inauguração de uma 

Exposição na Galeria AoLado e de entrega de Bolsas e Prémios aos Alunos do IPBeja – Instituto 

Politécnico de Beja. O convite foi enviado pelo Senhor Presidente do IPBeja – Instituto Politécnico de 

Beja, Vítor Carioca.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 4 de novembro, o Técnico responsável pelo SMPC – Serviço 

Municipal de Proteção Civil esteve presente na reunião periódica dos serviços municipais de proteção 

civil do distrito de Évora que decorreu na Casa de Estremoz, nesta localidade.  -----------------------------------  

-  O Senhor Presidente informou que no dia 4 de novembro teve lugar a abertura formal do Ano Letivo 

2016/2017 do Pólo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca / Universidade de Évora, 

no Cineteatro Vianense, numa cerimónia aberta por si. Nesta sessão estiveram presentes o Diretor da 

Universidade Popular Túlio Espanca / Universidade de Évora, Bravo Nico; o coordenador do Pólo de Viana 

do Alentejo e uma técnica do Município. Estiveram ainda presentes muitos alunos e professores que 

integram o projeto. O Diretor da Universidade Popular Túlio Espanca / Universidade de Évora, Professor 

Doutor Bravo Nico, congratulou-se com este projeto de educação não formal que já tem cinco polos, 

entre os quais o de Viana do Alentejo e que envolve a participação de mais de mil pessoas de todas as 

idades. O Senhor Presidente relembrou que o Polo de Viana do Alentejo, criado em maio de 2010, conta 

já com 6 anos de existência, tendo vindo a aumentar de ano para ano, tanto o número de alunos, como o 

número de cursos e professores. Em sua opinião esta resposta social tem vindo a contribuir para a 

promoção do envelhecimento ativo da população e para a melhoria da sua qualidade de vida. O Senhor 

Presidente informou ainda que o ano letivo abriu com duzentas e trinta inscrições e que os cursos 

oferecidos são os seguintes: Clube de Saúde Sénior, Hidroginástica, Alfabetização, Língua Inglesa, 

Informática Sénior, Grupo de Teatro Sénior, Oficina de Bordados e Costura, História e Cultura Local e 

Saúde e Socorrismo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 4 de novembro, todo o executivo em regime de permanência 

esteve presente na inauguração da exposição “NAT URE Macrofotografia & Close Up”, de João Sousa, no 

Castelo de Viana do Alentejo. Estão expostas dezasseis fotografias sobre a natureza “que mostram 

detalhes que os nossos olhos não conseguem ver a olho nu”. A exposição, promovida pelo Município de 

Viana do Alentejo, conta com o apoio da Junta de Freguesia local e da DRCA – Direção Regional de 

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

- O senhor Presidente informou que no dia 5 de novembro, esteve presente no ato de assinatura da 

Escritura de constituição da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, da qual o Município 
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de Viana do Alentejo é sócio fundador. A cerimónia decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho de 

Santa Marta de Penaguião e nela estiveram presentes vinte e um dos trinta e dois municípios 

atravessados pela EN2 - Estrada Nacional 2 e o Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel. 

O Senhor Presidente esclareceu que a Estrada Nacional 2, que liga Chaves a Faro, portanto, Portugal 

Continental de Norte a Sul, numa distância de cerca de 739 quilómetros, é a terceira mais extensa do 

Mundo, ficando apenas atrás da Route 66, nos Estados Unidos da América, e da Ruta 40, na Argentina. 

Através da criação desta associação pretende-se explorar as potencialidades de cada Concelho, bem 

como promover, junto de quem a percorre, a identidade e o património português na sua diversidade de 

costumes, gastronomias e paisagens, à semelhança do cariz turístico associado à Route 66. O Senhor 

Presidente informou que, para além do âmbito nacional, pretende-se a internacionalização da EN2 – 

Estrada Nacional 2, num projeto socioeconómico que visa, entre outros aspetos, combater a 

desertificação do interior do país e oferecer uma alternativa turística de excelência do território. Em sua 

opinião este é mais um projeto importante para o futuro do concelho de Viana do Alentejo e, por isso, o 

Município a ele aderiu desde a primeira hora. O Senhor Presidente manifestou a convicção de que esta 

rota turística irá ajudar a criar riqueza em cada um dos concelhos que atravessa, através da divulgação de 

todo o seu património. Ainda a este propósito, o Senhor Presidente relembrou que no passado dia 11 de 

maio o Município de Viana do Alentejo juntou-se aos demais municípios que colocaram pendões 

sinalizadores de “Município aderente à Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2”, 

pendões estes colocados no início da delimitação geográfica de cada Concelho no sentido Norte-Sul. Esta 

iniciativa decorreu no dia 11 de maio porque foi precisamente nesse dia, no ano de 1945, que foi 

publicado um novo decreto relativo ao plano rodoviário, que procedeu à classificação das estradas e que 

consagrou a EN2 – Estrada Nacional 2.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 5 de novembro, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – 

Miguel Bentinho, o Senhor Vice-Presidente e o Senhor Vereador Paulo Manzoupo, estiveram presentes 

numa ação de promoção do Município de Viana do Alentejo, na Casa do Alentejo, em Lisboa, divulgando 

todas as potencialidades do Concelho, em particular a Mostra de Doçaria de Alcáçovas, que irá decorrer 

entre os dias 2 e 4 de dezembro. O Senhor Presidente informou que nesta promoção do património, da 

cultura, do artesanato e da doçaria, com mostra e venda de artesanato, estiveram presentes a Olaria 

Feliciano Branco Agostinho, o Mestre Chocalheiro Joaquim Sim Sim, Margarida Ilhéu (doceira) e a Casa 

Maria Vitória. A animação esteve a cargo do Cante Alentejano, nas vozes do Grupo Coral Feminino 

Cantares de Alcáçovas e do Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo. O Senhor Presidente fez 

notar a aposta cada vez maior do Município na divulgação e promoção das potencialidades do Concelho 

através da participação em iniciativas de índole local e nacional.  ----------------------------------------------------- 
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- O senhor Presidente informou que no dia 7 de novembro reuniu com ma senhora Diretora do AEVA – 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, Maria Manuel Aleixo, no âmbito de um novo projeto: 

“Prática Coral em Viana do Alentejo”. O objetivo principal deste projeto é fazer com que o aluno (criança 

ou jovem) tenha um contacto mais elaborado e mais estruturado com a música, iniciando um processo de 

perceção e de sensibilidade que possa potenciar a motivação para a aprendizagem de um instrumento 

musical. Pretende-se ainda que, por intermédio deste projeto, os alunos desenvolvam a sensibilidade 

musical, a acuidade auditiva, a concentração, a coordenação motora, a sociabilização, entre outros.  -------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 9 de novembro, conjuntamente com uma técnica do 

Município, participou numa reunião do CME – Conselho Municipal de Educação que decorreu no Salão da 

Junta de Freguesia de Viana do Alentejo. Da ordem de trabalhos constaram a reabertura do ano letivo 

2016/2017, o Plano de Transportes Escolares, Fruta Escolar 2016/2017 para o 1.º Ciclo e Pré-escolar, Ação 

Social Escolar – auxílios económicos, CAF – Componente de Apoio à Família para o 1.º Ciclo e Pausas 

Letivas do Natal e Páscoa 2016/2017 e Projeto Educativo “Oficina do Ambiente”.  -------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 11 de novembro, todo o executivo em regime de permanência 

esteve presente em mais uma edição da “Feirinha do Outono”, evento promovido pelo AEVA – 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (Jardim de Infância de Viana do Alentejo e Escola Básica de 

Viana do Alentejo), em colaboração com o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria e com a Secção 

Artística, Cultural e de Tempos Livres da Casa do Benfica de Viana do Alentejo – “MOVE-TE”. Este evento 

decorreu no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo e contou com exposição e venda de 

doces, bolos, fruta da época, livros, entre outros.  -------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 11 de novembro, conjuntamente com o Chefe do seu 

Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho e com o senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve presente 

na XV Gala Mais Alentejo, no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril, a convite da direção da revista Mais 

Alentejo. O concelho de Viana do Alentejo tinha as seguintes três manifestações nomeadas: na categoria 

“Mais Tradição”, os Chocalhos Pardalinho e a Feira de Nossa Senhora D’Aires de Viana do Alentejo; na 

categoria “Mais Prazeres”, a Casa Maria Vitória. Pese embora este ano o concelho não tenha alcançado 

nenhum prémio, o Senhor Presidente lembrou que no ano de 2011 a Romaria a Cavalo Moita – Viana do 

Alentejo conquistou o prémio na categoria “Mais Tradição” e que no ano de 2014, os Chocalhos de 

Alcáçovas foram vencedores na mesma categoria.  ------------------------------------------------------------------------ 

-  O Senhor Presidente informou que no dia 12 de novembro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente, a 

convite da Junta de Freguesia de Alcáçovas, nas Comemorações Alusivas ao S. Martinho, que tiveram 

lugar no Pavilhão Multiusos do SCA – Sport Club Alcaçovense. Do programa constou a oferta de castanhas 

assadas e água-pé à população bem como animação musical.  ---------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente informou que também no dia 12 de novembro, a Junta de Freguesia de Viana do 

Alentejo promoveu uma noite de comemorações alusivas ao S. Martinho, na Praça da República, em 

Viana do Alentejo. Estiveram presentes o Senhor Presidente e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal 

– Miguel Bentinho. Houve também oferta de castanhas assadas e água-pé à população, assim como 

animação musical.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  O Senhor Presidente informou que no dia 12 de novembro, Viana do Alentejo acolheu os CNA’16 – 

Campeonatos Nacionais Absolutos de Orientação Pedestre 2016, os quais constituíram a última prova do 

calendário nacional. Esta prova foi uma iniciativa conjunta do CNAlvito – Clube da Natureza de Alvito e do 

COALA – Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano, sob a égide da FPO – Federação 

Portuguesa de Orientação, com as parcerias dos Municípios de Viana do Alentejo e de Évora. No dia 12 de 

novembro, decorreram as provas qualificatórias (Viana do Alentejo – Pedreira dos Sons) e o Sprint 

Urbano (Viana do Alentejo – Praça da República). A Junta de Freguesia de Viana do Alentejo e a Câmara 

Municipal de Viana do Alentejo juntaram-se ao evento e promoveram algumas atividades de índole 

cultural neste dia, inseridas nas comemorações alusivas ao S. Martinho e que decorreram na Praça da 

República, em Viana do Alentejo. No dia 13 de novembro decorreram as finais (Torre de Coelheiros – 

Monte Gorducho), tendo o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal do 

senhor Presidente – Miguel Bentinho, estado presentes na entrega de prémios no Monte Gorducho, em 

Torre de Coelheiros.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  O Senhor Presidente informou que no dia 14 de novembro, em substituição da senhora Presidente da 

Câmara Municipal de Arraiolos, esteve presente numa reunião da Entidade Regional da Reserva Agrícola 

Nacional do Alentejo, realizada na sede da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, em 

Évora, para apreciação de pedidos formulados por peticionários aquela Entidade.  ----------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 15 de novembro, no Colégio do Espírito Santo da Universidade 

de Évora, decorreu o I Encontro de Educação Popular, no qual esteve presente conjuntamente com o 

Coordenador do Pólo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de 

Évora. O período da manhã foi dedicado à “Experiência da Educação Popular do Alentejo”, tendo vários 

polos (São Miguel de Machede, Alandroal, Viana do Alentejo, Portel e Canaviais) partilhado as suas 

experiências. Após um almoço conjunto, seguiu-se um Momento Cultural onde, entre outros grupos, 

participou a turma de Clube de Saúde Sénior do Pólo de Viana do Alentejo.   --------------------------------------- 

-  O Senhor Presidente informou que no dia 15 de novembro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente 

na reunião mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, na 

sede desta, em Cuba. De seguida, esteve presente na reunião periódica da Assembleia Intermunicipal da 

AMCAL - Associação de Municípios do Alentejo Central, no mesmo local.  ----------------------------------------- 
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- O senhor Presidente informou que no seguimento da reunião em que participou, no dia 3 de maio de 

2016, no Ministério da Administração Interna, a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Administração 

Interna, Isabel Oneto, deslocou-se ao concelho de Viana do Alentejo no dia 15 de novembro, tendo 

visitado as instalações do Quartel da GNR – Guarda Nacional Republicana. O Senhor Presidente referiu 

que a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, acompanhada pelo 

Senhor Deputado do PS – Partido Socialista eleito pelo círculo de Évora, Norberto Patinho, foi por si 

recebida nos Paços do Concelho de Viana do Alentejo, seguindo-se a visita às atuais instalações da GNR – 

Guarda Nacional Republicana e ao antigo Quartel. A Senhora Secretária de Estado comunicou a vontade 

deste Governo de cumprir os acordos anteriores, nomeadamente no que diz respeito à requalificação do 

antigo quartel. Para o efeito, o projeto de arquitetura será reavaliado com vista à intervenção necessária 

para garantir as normais condições de funcionamento com o objetivo de prestar melhores serviços às 

populações e melhores condições aos militares.  --------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 15 de novembro participou numa reunião com o senhor 

Presidente da Direção da Associação European Network of Places of Peace, com sede em Evoramonte e 

que tem como princípios fundamentais os seguintes: 

a) Promoção da cooperação entre as cidades e lugares da Europa onde foram assinados Tratados e 

Convenções de Paz, com Organizações e Instituições Europeias, que tenham por objetivo prioritário a 

defesa da Paz.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Promoção do conhecimento mútuo, de intercâmbio de experiências e iniciativas conjuntas entre todos 

os lugares onde foram assinados Tratados e Convenções de Paz.  ----------------------------------------------------- 

c) Promover e divulgar a defesa de uma Cultura de Paz, como modo privilegiado de assegurar um 

ambiente pacífico e harmonioso entre os povos europeus, por uma Europa de Paz.  ---------------------------- 

d) Promover, em cooperação com governos nacionais, regionais e locais, com as instituições europeias, 

designadamente a Comissão e o Parlamento Europeu, eventos e iniciativas em defesa de uma política de 

Paz.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) Promover o contacto e iniciativas conjuntas em defesa da Paz com outros lugares e regiões do Mundo, 

particularmente nas regiões onde a guerra é uma sangrenta realidade.  -------------------------------------------- 

f) Promover o Turismo Cultural pela Paz, com a integração dos lugares de Paz nos mapas e programas de 

desenvolvimento turístico de todas as regiões e países europeus.  --------------------------------------------------- 

Disse o senhor Presidente ter intenção de vir a propor a adesão do Município de Viana do Alentejo à 

referida Associação que tem como objetivos, entre outros, propor ao Parlamento Europeu a classificação 

como Símbolo Europeu de Paz, de todos os membros da Associação onde foram assinados Tratados e 
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Convenções de Paz e a criação da Rota Europeia da Paz, ligando todos os lugares, membros da 

Associação, onde foram assinados Tratados e Convenções de Paz.  -------------------------------------------------- 

Disse ainda o senhor Presidente que nos termos dos respetivos Estatutos, a adesão está sujeita ao 

pagamento de uma jóia e de uma quota anual. ----------------------------------------------------------------------------- 

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 fixação dos preços a pagar pelos participantes nas atividades da CAF – 

Componente de Apoio à Família – Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano foi 

presente uma proposta de fixação dos preços a pagar pelos alunos do 1.º ciclo do concelho que se 

inscreverem nas atividades da CAF – Componente de Apoio à Família, no corrente ano letivo, em cada um 

dos três períodos:   

» Alunos beneficiários do escalão A da Ação Social Escolar – 5,00 € (cinco euros);  -------------------------------  

» Alunos beneficiários do escalão B da Ação Social Escolar – 10,00 € (dez euros);  --------------------------------  

» Alunos que não beneficiam de apoio no âmbito da Ação Social Escolar – 20,00 € (vinte euros).  -----------  

O senhor Vereador João Penetra referiu que a sua posição quanto a esta matéria é idêntica à do ano 

passado, ou seja, o seu voto é contra por considerar que a Educação deve ser tendencialmente gratuita.  

A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa disse que ideologicamente também é contra este pagamento 

e que por isso vota contra.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, com dois votos favoráveis e dois votos contra por parte dos senhores Vereadores João Penetra e 

Rosa Barros da Costa, a proposta de fixação de preços foi aprovada devido ao voto de qualidade do 

senhor Presidente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto sete) Proposta de atribuição de apoios em espécie ao abrigo do Regulamento Municipal de 

Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso (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 140 – Colocação de azulejos para reparação de infiltrações;  ----------------------------- 

» Titular do cartão n.º 327 – Substituição de janela e colocação de aro e portas de bancada.  -----------------  

Ponto oito) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos termos da 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal 
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respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do cartão social do reformado, 

pensionista e idoso dos seguintes munícipes:  

A) VIANA DO ALENTEJO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- : 

- Dolores Joaquina Pão Mole Carochinho Potes;  ---------------------------------------------------------------------------  

- Mariana Joaquina Casaca Crunheiro Pereira.  -----------------------------------------------------------------------------  

B) ALCÁÇOVAS: 

- Luis António Abelha;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- José Joaquim Martins Grosso.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

C) AGUIAR: 

- Vitorina Rosa Batalha Mira Coelho;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Mariana Rosa Laranjeira Bichado.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos de Alcáçovas (Projeto 

Outdoor Trails) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e sem a 

presença do senhor Vereador João Pereira por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três 

votos favoráveis, transferir para a Associação dos Amigos das Alcáçovas a importância de 1.000,00 € (mil 

euros), como comparticipação nas despesas inerentes às caminhadas no concelho, no âmbito do Projeto 

“Alcáçovas Outdoor Trails”.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de transferência de verba para o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo 

(organização de concurso de presépios) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social 

e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo a importância de 300,00 € (trezentos euros), como comparticipação nas despesas de organização 

de um concurso de presépios.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense 

(organização de Atividades Tauromáquicas e Equestres) – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano e com três votos favoráveis e uma abstenção por parte da senhora 

Vereadora Rosa Barros da Costa, a Câmara deliberou transferir para a Associação Tauromáquica 

Alcaçovense a importância de 4.660,00 € (quatro mil seiscentos e sessenta euros) como comparticipação 

nas despesas inerentes à organização de atividades tauromáquicas e equestres nos dias 22 e 23 de julho 

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

Ponto doze) Proposta de aprovação do Estudo de Viabilidade Económico-Financeiro da Associação 

Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica, na sequência da adesão deste Município à referida 

Associação e submissão da proposta à Assembleia Municipal – Sob proposta do senhor Presidente e 

conforme solicitação da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas (Aptcc), a Câmara aprovou, 
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para submeter à Assembleia Municipal, o Estudo de Viabilidade Económico-Financeiro da referida 

Associação, na sequência da adesão deste Município à Associação e da aprovação dos respetivos 

Estatutos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de fixação das Taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) – O senhor 

Presidente apresentou, para submeter à Assembleia Municipal, a proposta de fixação das Taxas do 

Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI), fazendo referência que a Lei do Orçamento do Estado para 2016 

(Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março) aditou ao Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis o artigo 112.º-A 

que estipula a possibilidade dos Municípios fixarem uma redução da taxa do IMI em função do número 

de dependentes que compõem o agregado familiar, nos seguintes termos: 

a) 1 dependente a cargo – redução fixa de 20,00 €; -----------------------------------------------------------------------  

b) 2 dependentes a cargo – redução fixa de 40,00 €;  ---------------------------------------------------------------------  

c) 3 ou mais dependentes a cargo – redução fixa de 70,00 €.  ----------------------------------------------------------  

O senhor Presidente referiu que a proposta apresentada é no sentido da manutenção em 0,3% da taxa de 

IMI a aplicar aos prédios urbanos (taxa mínima) e da fixação das reduções máximas previstas na Lei para 

os agregados com dependentes a cargo. A este propósito o senhor Presidente acrescentou que embora o 

Município assuma, com esta medida, alguma quebra na arrecadação de receita, tal facto não põe em 

causa o seu equilíbrio financeiro e ajudará certamente as famílias a gerir melhor os seus orçamentos. 

Aliada a esta medida está também a da isenção de derrama para as micro-empresas, anteriormente 

deliberada, na convicção de que a fixação de pessoas e empresas melhorará a qualidade de vida de quem 

reside no concelho, tornando-o simultaneamente mais apelativo, de forma a atrair mais residentes e 

mais empresas. O senhor Presidente disse ainda que a proposta sobre a fixação das taxas do IMI 

contempla, pela primeira vez, um agravamento para os prédios que se encontrem degradados e que 

tenham sido objeto de vistoria motivada ou por reclamações de vizinhos ou por iniciativa do próprio 

Município atendendo ao estado de degradação. Foi solicitada aos Serviços Técnicos a informação 

relevante para o efeito, tendo sido listadas cinco situações, três delas em Viana do Alentejo e duas em 

Alcáçovas. Em Viana do Alentejo os prédios degradados em causa situam-se nas Ruas Conselheiro José 

Fernando de Sousa, n.º 20: Heliodoro Salgado, n.º 16 e das Parreiras, n.º 16. Em Alcáçovas os prédios 

degradados em causa situam-se nas Ruas de Évora, n.ºs 3 e 5 e de S. Pedro, n.º 55. O senhor Presidente 

esclareceu que nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do Código do IMI, é possível majorar em 30% a taxa 

aplicável a estes prédios desde que reúnam as condições legais para o efeito. Acrescentou que ao invés 

desta medida de agravamento, também é possível atribuir benefícios fiscais a proprietários de imóveis 

que se encontrem situados nas zonas históricas das vilas, como forma de incentivar a reabilitação urbana 
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nessas zonas. É nesse sentido que o Município está a trabalhar por forma a apresentar, eventualmente no 

próximo ano, uma proposta que contemple alguns desses benefícios.  ----------------------------------------------  

Assim, em concreto, a proposta apresentada consubstancia-se no seguinte: 

1) Manutenção da taxa anteriormente aplicada nos prédios urbanos em 0,3%.  ----------------------------------  

2) Fixação das deduções máximas previstas no n.º 1 do artigo 112.º-A do Código do IMI, em função dos 

dependentes a cargo: 

     a) 1 dependente a cargo – dedução fixa de 20,00 €;  ------------------------------------------------------------------  

     b) 2 dependentes a cargo – dedução fixa de 40,00 €;  -----------------------------------------------------------------  

     c) 3 ou mais dependentes a cargo – dedução de 70,00 €.  ------------------------------------------------------------  

3) Majoração de 30% da taxa aplicável aos cinco prédios urbanos degradados anteriormente referidos, 

nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do Código do IMI. -------------------------------------------------------------------  

Votada, foi a proposta aprovada por unanimidade.  ----------------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de contratação de Empréstimo de M/L prazo junto da Caixa Geral de Depósitos 

e de pedido da respetiva autorização à Assembleia Municipal – Na sequência da deliberação da Câmara 

Municipal de 2 de novembro de 2016, manifestando intenção de contratação de um empréstimo de M/L 

prazo até ao montante de trezentos e trinta mil euros junto da Caixa Geral de Depósitos, foi iniciado o 

período da audiência prévia das Instituições de Crédito preteridas. Através dos ofícios n.ºs 4862 e 4863 

foi-lhes concedido o prazo de 10 dias úteis para se pronunciarem sobre a intenção de adjudicação do 

empréstimo. Através de e-mails recebidos entre 8 e 9 de novembro, as Instituições de Crédito (Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior e Banco Santander Totta) comunicaram nada terem a opor à 

intenção manifestada.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, sob proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade contratar o Empréstimo 

em causa junto da Caixa Geral de Depósitos e solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização 

para o efeito, nos termos da alínea f) do n.º 1 e do n.º 4 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, alterada pelas Leis n.ºs 25/2015, de 30 de março; 69/2015, de 16 de julho e 7-A/2016, de 30 

de março.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de atribuição da Medalha de Honra do Município à Associação Tauromáquica 

Alcaçovense – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo dos 

artigos 6.º e 7.º do Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas, a Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir a Medalha de Honra do Município à Associação Tauromáquica Alcaçovense. Nos 

termos do artigo 9.º do respetivo Regulamento, será solicitada à Assembleia Municipal a necessária 

autorização para a atribuição.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto dezasseis) Proposta de atribuição da Medalha de Honra do Município à Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo dos artigos 6.º e 7.º do Regulamento Municipal de 

Insígnias e Medalhas, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir a Medalha de Honra do Município à 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo. Nos termos do artigo 9.º do 

respetivo Regulamento, será solicitada à Assembleia Municipal a necessária autorização para a 

atribuição.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de atribuição da Medalha de Honra do Município à Associação Galopar & 

Pedalar - Clube – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo 

dos artigos 6.º e 7.º do Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas, a Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir a Medalha de Honra do Município à Associação Galopar & Pedalar - Clube. Nos 

termos do artigo 9.º do respetivo Regulamento, será solicitada à Assembleia Municipal a necessária 

autorização para a atribuição.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezoito) 22.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi 

aprovada a 22.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.  ----------------------------------------  

Ponto dezanove) 34.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos favoráveis e 

duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada a 

34.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa.  ------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) 18.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com dois votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi 

aprovada a 18.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  ------------------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de renovação da concessão de exploração do Bar da Piscina Municipal de 

Viana do Alentejo – O concessionário do Bar das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo – Vitor Manuel 

Pataquinho Fadista – solicitou, nos termos da cláusula quinta do caderno de encargos do respetivo 

procedimento, a renovação da concessão por novo período de três anos. O senhor Presidente fez notar o 

bom desempenho do concessionário durante o primeiro período de três anos do contrato que está 

prestes a terminar e informou que dos contactos prévios com ele realizados, com vista à eventual 

renovação da concessão de exploração, resultou a pertinência da alteração da prestação mensal a pagar. 

Assim, o senhor Presidente pôs a votação a proposta de renovação da concessão de exploração do Bar 

das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo por novo período de três anos, mediante o pagamento de 

uma prestação mensal de 100,00 € (cem euros) acrescida de IVA, por parte do atual concessionário, 

tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.  -------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2016  Fl.15 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

Ponto vinte e dois) Proposta de designação do júri de recrutamento do cargo de Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, para submeter à Assembleia Municipal (n.º 1 do artigo 13.º da Lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto) – O senhor Presidente referiu que o júri de recrutamento dos cargos 

dirigentes tem de ser designado pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, nos termos do 

disposto no artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dado que se pretende prover o cargo de Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, torna-se 

necessário definir o júri do respetivo procedimento concursal. Nos termos das disposições legais 

aplicáveis, o Presidente do Júri deverá ser designado de entre personalidades de reconhecidos mérito 

profissional, credibilidade e integridade pessoal. Os vogais deverão ser designados de entre 

personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade 

seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos Recursos Humanos ou da Administração Local 

Autárquica.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta o exposto, o senhor Presidente propôs que o júri de recrutamento para o cargo de Chefe 

da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano tenha a seguinte composição que respeita os 

condicionalismos impostos pelos n.ºs 2 e 3 do artigo 13.º anteriormente referido: 

Presidente: Florival Baiôa Monteiro, Presidente da Associação para a Defesa do Património da Região de 

Beja.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais: Nuno Eduardo Marques Loureiro, Pro-Presidente para as Relações Internacionais do Instituto 

Politécnico de Beja; e Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior da Câmara Municipal de 

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

A proposta foi votada por escrutínio secreto tendo sido aprovada por unanimidade.  ---------------------------  

Ponto vinte e três) Proposta de aprovação da quota mensal a transferir para a AMCAL – Associação de 

Municípios do Alentejo Central em 2017 e pedido de acordo sobre a mesma à Assembleia Municipal – A 

Câmara deliberou por unanimidade autorizar o pagamento da quota mensal para a AMCAL – Associação 

de Municípios do Alentejo Central, em 2017, no montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros). 

Também por unanimidade a Câmara deliberou remeter este assunto à Assembleia Municipal para que 

aquele órgão manifeste o seu acordo quanto à prestação mensal a pagar.  ----------------------------------------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de pedido à Assembleia Municipal do seu acordo quanto à afetação das 

despesas do pessoal da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central ao Município de Viana 

do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade solicitar à Assembleia Municipal que manifeste o seu 

acordo quanto à afetação das despesas com o pessoal da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo 
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 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

Central aos Municípios associados, sendo de 70.413,00 € (setenta mil quatrocentos e treze euros) a 

imputação ao Município de Viana do Alentejo (o método de imputação baseia-se na população).  ----------  

Ponto vinte e cinco) Proposta de envio à Assembleia Municipal, para seu conhecimento, dos 

Documentos Previsionais da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central – A Câmara 

deliberou por unanimidade e a pedido da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, enviar 

os respetivos Documentos Previsionais de 2017 para conhecimento da Assembleia Municipal.  -------------    

 

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

 

 

 

 


