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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 31/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 28 / 12 / 2016 

PRESENÇAS 

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

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 18:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS 

ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, Vereadora, por 
motivos pessoais 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 22/12/2016 

 

 

CAIXA  ........................................................................................................................................................................ 3.743,01 € 

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  ...................................................................................................     1.811.341,46 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ........................................................................................................... 1.014.969,66 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...............................................................................................................    3.093,36 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.401,77 € 

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  ..............................................................................................................  142.447,37 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................  94.518,78 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ......................................................................................................      60.890,02 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...........................................................................................................    86.719,45 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  1.815.084,47 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................  1.658.648,99 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 156.435,48 € 
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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 14 de dezembro de 2016;  ------------------  

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

4. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de 

competência subdelegada em matéria de administração urbanística;  -----------------------------------------  

5. Proposta de ratificação da 43.ª alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------  

6. Proposta de ratificação da 44.ª alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------  

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

8. 22.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;  ----------------------------------------------  

9. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

Culturais;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 20 de dezembro de 2016 que fixou o 

número de Bolsas de Estudo a atribuir no corrente ano letivo, bem como o respetivo montante 

unitário;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 20 de dezembro de 2016 que 

determinou a atribuição de Bolsas de Estudo ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de 

Bolsas de Estudo por Carência Económica;  ----------------------------------------------------------------------------  

12. Proposta de manifestação da intenção de indeferimento de dez pedidos de atribuição de Bolsa de 

Estudo ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsa de Estudo por Carência 

Económica;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso;  --------------------------------  

14. Proposta de renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso;  --------------------------------  

15. Proposta de aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo, relativo ao 1.º Ciclo do Ensino Básico (ano letivo 2016/2017);  --------------------------  

16. Proposta de aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo, relativo ao Ensino Pré-Escolar (ano letivo 2016/2017);  ------------------------------------  

17. Proposta de aceitação de Técnica Superior em mobilidade na categoria;  -------------------------------------  

18. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 19 de dezembro de 2016 que 

determinou a proibição do trânsito automóvel na Zona da Praça da República em Viana do Alentejo, 

no dia 23 de dezembro de 2016, devido a animação de Natal;  ---------------------------------------------------  

19. Proposta de transferência de verba para o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria; -------------- 
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20. Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe;  ----------------------------------------------  

21. Proposta de transferência de verba para a ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores 

das Autarquias Locais do Concelho de Viana do Alentejo;  ---------------------------------------------------------  

22. Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Alcáçovas; ------ 

23. Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Alcáçovas (apoio 

na aquisição de uma ambulância);  ---------------------------------------------------------------------------------------  

24. Proposta de legalização da obra a que se refere o processo n.º 77/16, de que é requerente Gerardus 

Mathias Henri J. Roothans; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. Proposta de ratificação de Protocolo de Parceria entre a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central e os Municípios de Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo, Reguengos de Monsaraz, 

Viana do Alentejo e Vila Viçosa e a Turismo do Alentejo, ERT para a Submissão e Execução da 

Operação “Centros Acolhimento Turístico e Interpretativos de Évora, Alentejo Central e Alentejo”; ---- 

26. Proposta de ratificação de Acordo de Parceria entre a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central e vários Municípios, no âmbito do Projeto “Modernização-AC2020 – Programa 

Intermunicipal de Modernização Administrativa”; --------------------------------------------------------------------- 

27. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas (Projeto Alcáçovas 

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

28. Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Viana do Alentejo (comparticipação nas despesas de aquisição de uma ambulância). ----------------------- 

O senhor Presidente declarou aberta a reunião às 14,30 horas. Informou que por motivos pessoais a 

senhora Vereadora Rosa Barros da Costa 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: 

Neste período o senhor Vereador João Penetra perguntou sobre a possibilidade de abertura da Piscina 

Municipal de Alcáçovas à sexta-feira uma vez que isso tinha ficado dependente de se apurar se haveria ou 

não um número suficiente de interessados que justificasse o funcionamento da Piscina por mais um dia 

semanal. O senhor Presidente disse que irá fazer o ponto de situação deste assunto com os serviços 

respetivos e informará posteriormente. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador João Penetra, atendendo a que a reunião de hoje é a última do ano de 2016, desejou 

que o ano de 2017 decorra para todos da melhor forma possível, sendo estes votos extensivos a todos os 

colaboradores do Município.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente da Câmara disse que em sua opinião o executivo em regime de permanência tem 

feito tudo o que está ao seu alcance para que os trabalhos decorram o melhor possível, destacando a 

colaboração dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa no funcionamento do órgão 

executivo. O senhor Presidente fez notar que da parte dos eleitos em regime de permanência tem havido 

sempre a preocupação de tratar os restantes Vereadores com toda a consideração de modo a que o órgão 

executivo funcione o mais harmoniosamente possível. Disse ainda que uma vez que em 2017 se 

perspetivam algumas melhorias na qualidade de vida das populações, decorrentes de algumas reposições 

nos salários e aumento do salário minino nacional, é expectável que o próximo ano possa ser melhor que 

o ano que agora finda. ------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------  

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 14 de dezembro de 2016 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 14 de dezembro de 2016. ---------- 

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que nos dias 13, 14 

e 15 de dezembro decorreu a Festa de Natal para os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º Ciclo do ensino 

básico, organizada pelo Município de Viana do Alentejo em parceria com as Freguesias do Concelho. No 

Cineteatro Vianense, os alunos puderam assistir ao espetáculo Os sentidos das cores ou o capuchinho 

vermelho não é vermelho e o lobo não é mau, produzido por Diana Regal e Ana Cristina Matos. Esta 

iniciativa, que pretendeu assinalar o Natal e promover o convívio entre a comunidade escolar, 

apresentou-se como um espetáculo de partilha entre os atores/manipuladores e o público, que foi levado 

a fazer uma viagem através dos sentidos e aos quais se associaram as cores e jogos de imagens 

projetadas. Pela incursão de diversos livros, o espetáculo recontou a história do Capuchinho Vermelho 

que se cruzou com o Pai Natal e que fizeram do lobo mau um lobo bem comportado. Como é habitual, no 

final de cada sessão do espetáculo foram oferecidas pequenas lembranças, destacando-se o livro Ó 

Vitorino!, lançado pelo Município de Viana do Alentejo, pela  Freguesia de Alcáçovas e pela ERTAR – 

Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, aquando das comemorações do primeiro 

aniversário da inscrição do Fabrico dos Chocalhos como Património Cultural Imaterial da Humanidade 

com Necessidade de Salvaguarda Urgente, pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura.  O executivo em regime de permanência acompanhou as várias sessões 

do espetáculo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente informou que no dia 16 de dezembro esteve presente na inauguração da exposição 

Presépios Tradicionais (e outros que tais), promovida pelo Município de Viana do Alentejo, pelo Polo de 

Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora e pelo Agrupamento de 

Escolas de Viana do Alentejo. Nesta exposição, patente no antigo Posto de Turismo de Viana no Alentejo 

até ao dia 6 de janeiro de 2017, na Praça da República, estão patentes presépios elaborados em diversos 

materiais, desde os mais tradicionais aos mais inovadores. -----------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 16 de dezembro, o senhor Vice-Presidente esteve presente no 

Jantar de Natal da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, na Quinta do Cerrado. --------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 16 de dezembro com o chefe do seu Gabinete de Apoio 

Pessoal – Miguel Bentinho, participou no Jantar de Natal do Sporting Clube de Viana do Alentejo que 

decorreu no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. ------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 16 de dezembro, o senhor Vereador Paulo Manzoupo 

participou no Jantar de Natal do Club BTT de Aguiar que decorreu no Salão de Festas daquela localidade.  

- O senhor Presidente informou que no dia 17 de dezembro decorreu o tradicional Almoço de Natal que o 

Município habitualmente oferece aos colaboradores e suas famílias. Neste almoço, que teve lugar no 

Pavilhão Multiusos do Sport Club Alcaçovense, foram distinguidos com uma pequena lembrança e um 

Certificado de Bom Desempenho os trabalhadores que estão ao serviço do Município e que tendo 

prestado serviço noutras entidades da Administração Pública, perfizeram, pelo menos, 25 anos de 

trabalho. Este ano foram também agraciados com uma pequena lembrança os trabalhadores já 

aposentados, pelo desempenho ao longo da sua vida de trabalho. Como habitualmente, foi oferecido um 

Cabaz de Natal a todos os trabalhadores, colaboradores e aposentados. -------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 18 de dezembro, com o chefe do seu Gabinete de Apoio 

Pessoal – Miguel Bentinho, participou no Almoço de Natal da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo. No mesmo dia o senhor Vice-Presidente e o senhor Vereador Paulo 

Manzoupo, participaram no Almoço de Natal da Junta de Freguesia de Alcáçovas que decorreu no Centro 

Cultural daquela Localidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 19 de dezembro procedeu à assinatura de dois Acordos de 

Parceria no âmbito da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, os quais foram 

ratificados na reunião do Conselho Intermunicipal da referida Comunidade Intermunicipal no dia 13 de 

dezembro, estando agora sujeitos a ratificação da Câmara Municipal. O Senhor Presidente informou que 

um dos Acordos está relacionado com a Parceria entre a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central, alguns dos seus Municípios associados e a ERTAR – Entidade Regional de Turismo do 

Alentejo e Ribatejo para a submissão e execução da Operação “Centros de Acolhimento Turístico e 
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Interpretativos de Évora, Alentejo Central e Alentejo” para que se formalize a candidatura a fundos 

comunitários. Este projeto visa a dotação da região de meios físicos e tecnológicos para o adequado 

encaminhamento de turistas e estes Centros permitirão encaminhar os visitantes, não só para a cidade 

de Évora, mas principalmente para todos os municípios envolvidos, entre os quais o de Viana do Alentejo. 

Relativamente ao segundo Acordo de Parceria assinado, o Senhor Presidente referiu que o mesmo surge 

no âmbito de uma candidatura conjunta de vários municípios da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central a fundos comunitários. Trata-se de um projeto de Modernização Administrativa, 

denominado “Modernização AC2020 – Programa Intermunicipal de Modernização Administrativa”, o qual 

tem várias componentes, sendo uma delas os serviços online que permitirão uma melhor resposta e uma 

melhor qualidade do serviço para todos os munícipes. ------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 19 de dezembro esteve presente na reunião mensal do 

Conselho Executivo da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo 

que decorreu em Beja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 20 de dezembro o senhor Vice-Presidente esteve presente na 

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

decorreu em Cuba. Após a reunião, o senhor Vice-Presidente participou no almoço de Natal da referida 

Associação de Municípios, que decorreu no Monte o Pedral, em Cuba. Neste almoço também estiveram 

presentes os trabalhadores da Associação de Municípios, assim como membros da Assembleia 

Intermunicipal e do Conselho Diretivo da mesma Associação. ---------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 21 de dezembro, conjuntamente o senhor Vice-Presidente e 

com o senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve presente no ato de entrega de uma viatura (carrinha de 

caixa aberta da marca Mazda) aos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, por parte da EDP, no 

âmbito da sua colaboração com os Bombeiros. ----------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 21 de dezembro esteve presente na Sessão de Educação para 

a Saúde – Do Clube de Saúde Sénior para a comunidade – que decorreu no Cineteatro Vianense, 

organizada conjuntamente pelo Município de Viana do Alentejo, a Santa Casa da Misericórdia de 

Alcáçovas, a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo e 

a Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de Viana do Alentejo. O objetivo central foi 

assinalar o final dos trabalhos do Clube de Saúde Sénior no ano de 2016 e, através de uma análise 

multidisciplinar que caracteriza o projeto, munir os alunos de mais conhecimentos e informação para 

uma vida saudável e ativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que nos dias 22 e 23 de dezembro decorreu a entrega de cabazes de 

Natal às famílias mais carenciadas do Concelho. À semelhança de anos anteriores, o Município colaborou 
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com a Associação Coração Delta – Associação de Solidariedade Social, que é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social que desenvolve atividades promotoras da responsabilidade social e da 

solidariedade, destinadas a todos aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, em 

particular os idosos que vivem a solidão. Foram entregues vinte Cabazes de Natal a idosos residentes no 

Concelho, sós e em situação de maior vulnerabilidade social e económica. Resultado de uma outra 

parceria entre o Município, as Juntas de Freguesia do Concelho e a Associação Terra Mãe, decorreu a 

entrega de cerca de quarenta cabazes a famílias sinalizadas por aquela Associação. Na opinião do senhor 

Presidente esta é mais uma forma que o Município e todos os parceiros têm, para tornar um pouco mais 

especial esta quadra para os mais desfavorecidos económica e socialmente. --------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 23 de dezembro, com o senhor Vereador Paulo Manzoupo e 

com o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente na Feira de Trocas, 

que decorreu na Praça da República, em Viana do Alentejo, no mesmo espaço do Mercado de Produtores, 

que aconteceu em simultâneo. Na Feira de Trocas, os visitantes puderam trocar um bem alimentar por 

uma peça de vestuário, tendo os produtos alimentares angariados sido entregues ao Polo da Cáritas de 

Viana do Alentejo. O senhor Presidente relembrou que a Loja Social de Viana do Alentejo é um projeto do 

Município, criado em 2011, em parceria com a Associação Terras Dentro e a Associação Terra Mãe. --------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 23 de dezembro, todo o executivo em regime de permanência 

esteve presente no Natal na Praça que decorreu na Praça da República, em Viana do Alentejo. O evento, 

promovido pela CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, de Viana do Alentejo, com o apoio do 

Município, foi dedicado aos mais novos que interagiram com o Pai Natal, tiraram fotografias e assistiram 

a um teatro, entre outras atividades. Houve ainda pinturas faciais, modelagem de balões, passeio de 

charrete, insufláveis e carros a pedais. ------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 28 de dezembro decorreu, nos Paços do Município, uma 

reunião da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, na qual participaram os autarcas de 

vários Municípios associados. Esta foi a primeira reunião após a assinatura da Escritura que constituiu 

formalmente a Associação, concretizada no passado dia 5 de novembro de 2016, em Santa Marta de 

Penaguião, pelo que se revelou de enorme importância na medida em que foram definidos vários 

aspetos nomeadamente a estratégia e questões formais, entre outros. O senhor Presidente relembrou 

que o Município de Viana do Alentejo é sócio fundador da Associação e que a Estrada Nacional 2, que liga 

Chaves a Faro, 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. Os grandes 

objetivos desta Associação são explorar as potencialidades de cada Concelho e promover a identidade e o 
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património português na sua diversidade de costumes, gastronomias e paisagens, à semelhança do cariz 

turístico associado à Route 66. O senhor Presidente informou ainda que os autarcas almoçaram no 

Restaurante “Sabores da Vila”, localizado na Estrada Nacional 2, em Alcáçovas e posteriormente 

visitaram a fábrica dos Chocalhos Pardalinho, aprendendo e vendo in loco o processo do Fabrico dos 

Chocalhos. Por último, foi tirada uma fotografia de grupo junto ao pendão da Estrada Nacional 2, 

colocado simbolicamente em todos os Municípios aderentes no passado dia 11 de maio. O grupo foi 

constituído pelos autarcas participantes na reunião, pelos eleitos do Município e pela Senhora Presidente 

da Junta de Freguesia de Alcáçovas. -----------------------------------------------------------------------------  

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) Proposta de ratificação da 43.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, a Câmara ratificou a 43.ª 

alteração ao Orçamento da Despesa.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto seis) Proposta de ratificação da 44.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, a Câmara ratificou a 44.ª 

alteração ao Orçamento da Despesa.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto sete) 45.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e uma 

abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, a Câmara aprovou a 45.ª proposta de alteração ao 

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

Ponto oito) 22.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três votos favoráveis 

e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, a Câmara aprovou 22.ª proposta de 

alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ----------------------------------------------------------- 

Ponto nove) 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 

abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade 

transferir as seguintes verbas: 

- Para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense / Ballet e Sevilhanas / 3.º trimestre de 2016 – 

630,90 € (seiscentos e trinta euros e noventa cêntimos); ---------------------------------------------------------------- 

- Para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense / Grupo Coral Feminino Paz e Unidade / 3.º 

trimestre de 2016 – 343,80 € (trezentos e quarenta e três euros e oitenta cêntimos). --------------------------- 
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Ponto dez) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 20 de dezembro de 2016 que 

fixou o número de Bolsas de Estudo a atribuir no corrente ano letivo, bem como o respetivo montante 

unitário – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente, exarado a 20 de 

dezembro de 2016, que ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro e nos termos do n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 

Estudo por Carência Económica, determinou: 

a) A atribuição, no corrente ano letivo de 2016/2017, de 51 (cinquenta e uma) Bolsas de Estudo; ----------- 

b) Que o montante unitário da Bolsa de Estudo seja de 800,00 € mensais, a pagar durante os dez meses 

previstos no Regulamento respetivo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto onze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 20 de dezembro de 2016 que 

determinou a atribuição de Bolsas de Estudo ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de 

Bolsas de Estudo por Carência Económica - A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor 

Presidente, exarado a 20 de dezembro de 2016, que ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 16.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência Económica, 

decidiu atribuir e renovar as seguintes Bolsas de Estudo no corrente ano letivo de 2016/2017: 

- Adriana Fonseca Ramalhinho, aluna do 1.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------------------- 

- Ana Maria Parreira Feio, aluna do 1.º ano / Licenciatura; --------------------------------------------------------------- 

- Miguel Jacinto Parreira Feio, aluno do 1.º ano / Licenciatura; --------------------------------------------------------- 

- Fábio Miguel Mendonça Gonçalves, aluno do 1.º ano / Licenciatura; ----------------------------------------------- 

- Carolina Guerreiro Torres, aluna do 1.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------------ 

- Vanessa Sofia Alves Pereira, aluna do 1.º ano / Licenciatura; ---------------------------------------------------------- 

- Samuel Amado da Silva, aluno do 1.º ano / Licenciatura; --------------------------------------------------------------- 

- Carlos Gabriel Pereira Simões, aluno do 1.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------ 

- Daniela Filipa Sacristão Bento, aluna do 1.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------- 

- Marta Sofia Fava Vinagre, aluna do 1.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------------- 

- Tânia Isabel da Silva Gomes, aluna do 1.º ano / Licenciatura; ---------------------------------------------------------- 

- Mara Sofia Maia Caeiro, aluna do 1.º ano / Licenciatura; --------------------------------------------------------------- 

- Mafalda Banha Palhais, aluna do 1.º ano / Licenciatura; ---------------------------------------------------------------- 

- Mónica Banha Palhais, aluna do 1.º ano / Licenciatura; ----------------------------------------------------------------- 

- Ana Rita Fava Bonito, aluna do 1.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------------------ 

- Adriana Filipa Lopes Charrua, aluna do 1.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------------------- 

- Inês Filipa Godinho Machado Pereira, aluna do 3.º ano / Licenciatura; --------------------------------------------- 

- Jorge Miguel Fadista Palhais, aluno do 2.º ano / Licenciatura; --------------------------------------------------------- 
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- Rute Isabel Vinagre Belga, aluna do 3.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------------- 

- Antónia de Jesus Bento Barras, aluna do 3.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------ 

- Gisela Margarida Esteves Bagão, aluna do 2.º ano / Licenciatura; ---------------------------------------------------- 

- Beatriz Isabel Combadão Mochila, aluna do 2.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------------- 

- Maria Helena Guerreiro Duarte, aluna do 3.º ano / Licenciatura; ----------------------------------------------------- 

- Marlène Loise Ilhéu Hubert, aluna do 2.º ano / Licenciatura; ---------------------------------------------------------- 

- Raquel Filipa Bagão Cardoso, aluna do 2.º ano / Licenciatura; --------------------------------------------------------- 

- Margarida Viegas Pires, aluna do 4.º ano / Licenciatura; ---------------------------------------------------------------- 

- Ana Carolina de Carvalho Leitão, aluna do 4.º ano / Licenciatura; ---------------------------------------------------- 

- Milene Isabel Parrado Pratas, aluna do 2.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------------------- 

- Ana Cláudia Farinha Mendes, aluna do 2.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------------------- 

- Cristina Isabel Cascalheira Grilo, aluna do 2.º ano / Licenciatura; ----------------------------------------------------- 

- Andreia Alexandra Batista Merca, aluna do 2.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------------- 

- Telma Sofia Risso Lopes, aluna do 3.º ano / Licenciatura; --------------------------------------------------------------- 

- Andreia Filipa Pinto Fadista, aluna do 3.º ano / Licenciatura; ---------------------------------------------------------- 

- Joana Teresa Caneca Mendes, aluna do 3.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------- 

- Vera Mónica Sabino Vitorino, aluna do 4.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------------------- 

- Joana Margarida Grosso Grilo, aluna do 4.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------- 

- Joana Isabel Soldado Fadista, aluna do 2.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------------------- 

- Cláudia Isabel Carvalheira Gaio, aluna do 3.º ano / Licenciatura; ----------------------------------------------------- 

- Rúben Filipe Coelho Neves, aluno do 2.º ano / Licenciatura; ----------------------------------------------------------- 

- Ângela da Conceição Caracinha Espadaneira, aluna do 1.º ano / Mestrado; --------------------------------------- 

- André Silva Panóias, aluno do 1.º ano / Mestrado; ----------------------------------------------------------------------- 

- António Manuel Alves Banha, aluno do 1.º ano / Mestrado; ----------------------------------------------------------- 

- Andreia Sofia Soldado Relvas, aluna do 1.º ano / Mestrado; ----------------------------------------------------------- 

- Ana Rita Duarte dos Santos, aluna do 1.º ano / Mestrado; ------------------------------------------------------------- 

- Sofia Isabel Corchado Sítima, aluna do 1.º ano / Mestrado; ------------------------------------------------------------ 

- Andreia Sofia Baião Morita, aluna do 2.º ano / Mestrado; ------------------------------------------------------------- 

- Maria Helena Branco dos Santos Chora, aluna do 2.º ano / Mestrado; --------------------------------------------- 

- Alice Isabel Manilhas Nunes, aluna do 2.º ano / Mestrado; ------------------------------------------------------------ 

- Rita Isabel Ilhéu Tanganho, aluna do 2.º ano / Mestrado; -------------------------------------------------------------- 

- João Miguel Paitio Ferrão, aluno do 5.º ano / Mestrado Integrado. -------------------------------------------------- 
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Ponto doze) Proposta de manifestação da intenção de indeferimento de dez pedidos de atribuição de 

Bolsa de Estudo ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsa de Estudo por Carência 

Económica – Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara apreciou a 

proposta de indeferimento de Bolsas de Estudo no ano letivo 2016/2017 no âmbito do Regulamento 

Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência Económica do Concelho de Viana  do  Alentejo. 

Por unanimidade, a Câmara deliberou manifestar a intenção de indeferimento da concessão de Bolsa de 

Estudo aos alunos a seguir referidos, pelos motivos que para cada um se indicam: 

- Ana Sofia Fadista Palhais, aluna de Curso Técnico Superior Profissional, dado que o curso que frequenta 

não confere o grau de Licenciatura ou Mestrado, conforme exige a alínea a) do n.º 1 do art.º 7.º do 

Regulamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Duarte Manuel Vidazinha Guerreiro, aluno do 1.º ano / Licenciatura, por não ser considerado aluno 

economicamente carenciado, à luz das disposições constantes da alínea a) do n.º 4 e do n.º 1 do art.º 10.º 

do Regulamento (capitação média mensal do agregado familiar superior à retribuição mínima mensal 

garantida, em vigor à data da candidatura; ------------------------------------------------------------------------ 

- Alexandre Dores Dias, aluno do 2.º ano / Licenciatura, dado que frequentando um ano subsequente ao 

ano de ingresso não apresentou aproveitamento escolar conforme é exigido na alínea e) do n.º 1 do art.º 

7.º do Regulamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ana Teresa Banha Salsinha, aluna do 1.º ano / Licenciatura, dado que frequentando um ano 

subsequente ao ano de ingresso não apresentou aproveitamento escolar conforme é exigido na alínea e) 

do n.º 1 do art.º 7.º do Regulamento; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Inês Isabel Magro Mira, aluna do 1.º ano / Licenciatura, dado que frequentando um ano subsequente ao 

ano de ingresso não apresentou aproveitamento escolar conforme é exigido na alínea e) do n.º 1 do art.º 

7.º do Regulamento; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- João Abel Fura Fadista, aluno do 1.º ano / Licenciatura, dado que frequentando um ano subsequente ao 

ano de ingresso não apresentou aproveitamento escolar conforme é exigido na alínea e) do n.º 1 do art.º 

7.º do Regulamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Luis Miguel Horta Metrogos, aluno do 1.º ano / Mestrado, dado que frequentando um ano subsequente 

ao ano de ingresso não apresentou aproveitamento escolar conforme é exigido na alínea e) do n.º 1 do 

art.º 7.º do Regulamento; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rustem Vugarovych Kerimov, aluno do 4.º ano / Licenciatura, dado que à data da candidatura tinha 

atingido um número de inscrições superior à duração do ciclo de estudos que frequenta, motivo que 

impede a atribuição da bolsa, nos termos da alínea f) do n.º 1 do art.º 7.º do Regulamento; ------------------ 
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- Carlos Duarte Charrua Rasquinho, aluno do 4.º ano / Licenciatura, dado que à data da candidatura tinha 

atingido um número de inscrições superior à duração do ciclo de estudos que frequenta, motivo que 

impede a atribuição da bolsa, nos termos da alínea f) do n.º 1 do art.º 7.º do Regulamento; ------------------ 

- Weiner Santos Furones, aluno do 6.º ano / Mestrado Integrado, dado que nos termos do n.º 1 do art.º 

5.º do Regulamento, só são abrangidos os cursos ministrados em Estabelecimento de Ensino Superior 

Público Universitário ou Politécnico, devidamente homologados pelo Ministério da Educação, com 

exceção do ensino à distância. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Será desencadeado o mecanismo da audiência prévia, na forma escrita, nos termos dos artigos 121.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto treze) Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos termos 

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

respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social do Reformado Pensionista e 

Idoso a Inácia da Conceição Mochila Merca, residente em Alcáçovas. ------------------------------------------------ 

Ponto catorze) Proposta de renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos 

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

Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do Cartão Social do 

Reformado Pensionista e Idoso dos seguintes munícipes de Aguiar: 

- Francisco António Bento Rocha; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Capitolina de Aires Gaio Tirapicos Cachola; --------------------------------------------------------------------------------- 

- Miguel Fortunato Sezões Rebocho. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quinze) Proposta de aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de 

Escolas de Viana do Alentejo, relativo ao 1.º Ciclo do Ensino Básico (ano letivo 2016/2017) – Nos termos 

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

proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, 

relativo ao 1.º Ciclo do Ensino Básico no corrente ano letivo.  ----------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento 

de Escolas de Viana do Alentejo, relativo ao Ensino Pré-Escolar (ano letivo 2016/2017) – Nos termos da 

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

proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, 

relativo ao Ensino Pré-Escolar no corrente ano letivo. -------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezassete) Proposta de aceitação de Técnica Superior em mobilidade na categoria – Nos termos 

da proposta do senhor Vice-Presidente e ao abrigo do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral 
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do Trabalho em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho alterada pelas 

Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro; 84/2015, de 7 de agosto e 18/2016, de 20 de junho; a Câmara 

deliberou por unanimidade aceitar a Técnica Superior de Biblioteca Elsa Maria Fonseca da Cruz Janeiro, 

pertencente ao Mapa de Pessoal do Município de Alvito, na situação de mobilidade interna na categoria. 

O interesse público do Município de Viana do Alentejo, nesta situação de mobilidade fundamenta-se no 

seguinte: 

Aproximando-se a saída da Assistente Técnica Lúcia da Conceição Nunes Manilhas por motivo de 

aposentação, a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2017, o Município de Viana do Alentejo necessita 

com caráter de urgência de preencher um posto de trabalho na Biblioteca de Viana do Alentejo, para 

manter o bom funcionamento dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------- 

Pretende-se ainda que a trabalhadora em causa, com formação superior na área de Bibliotecas e 

Documentação, possa dinamizar a rede de Bibliotecas Municipais (Biblioteca de Viana do Alentejo, Polo 

da Biblioteca em Alcáçovas e Polo da Biblioteca em Aguiar), implementando atividades em que se 

promova a interação entre a Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo e os respetivos Polos nas 

freguesias de Alcáçovas e de Aguiar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da parte do Município de Alvito não se levantam objeções à mobilidade da Técnica Superior em causa, 

conforme ofício recebido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Mapa de Pessoal do Município de Viana do Alentejo para 2017, prevê a ocupação do posto de trabalho 

em causa, em situação de mobilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Atendendo aos objetivos de economia, eficácia e eficiência que devem presidir às decisões dos 

Organismos, a Câmara considerou estar acautelado o interesse público nesta situação de mobilidade. ---- 

Ponto dezoito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 19 de dezembro de 2016 

que determinou a proibição do trânsito automóvel na Zona da Praça da República em Viana do 

Alentejo, no dia 23 de dezembro de 2016, devido a animação de Natal – A Câmara ratificou por 

unanimidade o despacho do senhor Presidente exarado a 19 de dezembro de 2016 determinando a 

proibição do trânsito automóvel na Zona da Praça da República, em Viana do Alentejo, no dia 23 de 

dezembro de 2016, entre as 14:30 horas e as 16:30 horas, devido a animação de Natal. ----------------------- 

Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para o Centro Infantil do Imaculado Coração de 

Maria – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou 

por unanimidade transferir para o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria a importância de 

4.700,00 € (quatro mil e setecentos euros) como comparticipação nas despesas de grandes reparações no 

edifício desta Instituição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe - Nos termos da proposta 

da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis, 

transferir para a Associação Terra Mãe a importância de 1.200,00 € (mil e duzentos euros) como 

comparticipação nas despesas de realização das atividades constantes do respetivo Plano. Não esteve 

presente o senhor Vereador João Penetra por se encontrar impedido. ---------------------------------------------- 

Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para a ASTAVA – Associação de Solidariedade 

dos Trabalhadores das Autarquias Locais do Concelho de Viana do Alentejo – Nos termos da proposta 

da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a 

ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores das Autarquias Locais do Concelho de Viana do 

Alentejo a importância de 5.200,00 € (cinco mil e duzentos euros) como comparticipação nas despesas de 

atividades desenvolvidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação 

de Alcáçovas – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

deliberou, com três votos favoráveis, transferir para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 

Alcáçovas, a importância de 4.800,00 € (quatro mil e oitocentos euros) como comparticipação nas 

despesas de atividades a desenvolver. Não esteve presente o senhor Vereador João Penetra por se 

encontrar impedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 

Alcáçovas (apoio na aquisição de uma ambulância) – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis, transferir para a Cruz 

Vermelha Portuguesa – Delegação de Alcáçovas, a importância de 20.000,00 € (vinte mil euros) como 

comparticipação nas despesas de aquisição de uma ambulância. Não esteve presente o senhor Vereador 

João Penetra por se encontrar impedido. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e quatro) Proposta de legalização da obra a que se refere o processo n.º 77/16, de que é 

requerente Gerardus Mathias Henri J. Roothans – Com base na informação Técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido de 

legalização das alterações efetuadas na obra sita na Herdade do Sobral – Alcáçovas, em desconformidade 

com o projeto aprovado. O requerente é Gerardus Mathias Henri J. Roothans e o processo tem o número 

77/16.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e cinco) Proposta de ratificação de Protocolo de Parceria entre a CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central e os Municípios de Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo, Reguengos 

de Monsaraz, Viana do Alentejo e Vila Viçosa e a Turismo do Alentejo, ERT para a Submissão e 

Execução da Operação “Centros Acolhimento Turístico e Interpretativos de Évora, Alentejo Central e 
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Alentejo” – A Câmara ratificou por unanimidade o Protocolo aprovado pelo senhor Presidente, referente 

à Parceria entre a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e os Municípios de Arraiolos, 

Évora, Montemor-o-Novo, Reguengos de Monsaraz, Viana do Alentejo e Vila Viçosa e a Turismo do 

Alentejo, para a submissão e execução da Operação “Centros Acolhimento Turístico e Interpretativos de 

Évora, Alentejo Central e Alentejo”. Através deste Protocolo, as entidades parceiras promovem a 

apresentação de uma candidatura ao Programa Operacional Regional do Alentejo, designado “Alentejo 

2020”, para cofinanciamento da Operação referida. ----------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e seis) Proposta de ratificação de Acordo de Parceria entre a CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central e vários Municípios, no âmbito do Projeto “Modernização-AC2020 – 

Programa Intermunicipal de Modernização Administrativa” – A Câmara ratificou por unanimidade o 

Acordo de Parceria aprovado pelo senhor Presidente, referente ao desenvolvimento do Projeto 

“Modernização-AC2020 – Programa Intermunicipal de Modernização Administrativa”, candidatado a 

financiamento no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo “Alentejo 2020”. As entidades 

parceiras são a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e os Municípios de Alandroal, 

Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de 

Monsaraz, Vendas Novas e Viana do Alentejo; cabendo à primeira a coordenação global do projeto. ------- 

Ponto vinte e sete) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas 

(Projeto Alcáçovas Outdoor Trails) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, 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”. Não esteve presente o 

senhor Vice-Presidente por se encontrar impedido. ----------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e oito) Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo (comparticipação nas despesas de aquisição de uma ambulância)  – 

Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo a 

importância de 10.000,00 € (dez mil euros) como comparticipação nas despesas de aquisição de uma 

ambulância. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito horas, tendo a minuta desta ata sido 

aprovada por unanimidade no final da mesma.  ---------------------------------------------------------------------------  

 

      Eu,                                                                                                              , Chefe da D.G.R., a subscrevi. 
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O Presidente, 

 

 

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


