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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________
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___________

ATA N.º 19/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 29 / 08 / 2018

PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE
JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 17:00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 23/08/2018
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4.516,39 €
FUNDOS DE MANEIO ..............................................................................................................................................................................................3.552,00 €
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 €
FUNDO DE MANEIO 4 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES ...................................................................................................... 52,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ............................................................................................................................................. 1.262.901,72 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ...................................................................................................................................................... 270.022,87 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ......................................................................................................................................................

2.574,26 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .............................................................................................................................................................8.550,32 €
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 ...................................................................................................................................

296.186,59 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006820050 ..................................................................................................................................................................

-€

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ........................................................................................................................................................ 26.753,99 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................................................... 56.552,40 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ...............................................................................................................................................

85.230,06 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 .................................................................................................................................................... 47.624,17 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .......................................................................................................................................................50.864,41 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000375-0 DPRA ....................................................................................................................................................... - €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000431-1 DPRA ....................................................................................................................................... 250.000,00 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214 ........................................................................................................................................................50.070,31 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................................................................................ 1.267.418,11 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................................................ 1.146.363,01 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ...................................................................................................................................................................... 121.055,10 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte ordem
de trabalhos:
1. Proposta de aprovação da ata em minuta; -----------------------------------------------------------------------------2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 16 de agosto de 2018; ---------------------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 37.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------6. Proposta de ratificação da 31.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------7. Proposta de ratificação da 38.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------8. 39.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------------------------9. Proposta de renovação de Protocolo para o Enquadramento de Pessoal destinado a integrar as
Equipas de Intervenção Permanente; --------------------------------------------------------------- --------------------10. Proposta de aprovação dos preços para a CAF (Componente de Apoio à Família) do 1.º Ciclo no ano
letivo 2018/2019; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Proposta de fixação dos preços relativos à ocupação de Stands nos Pavilhões da Feira D’Aires/2018;
12. Proposta de fixação dos horários de funcionamento das Zonas Empresarial e de Exposição, da Zona
Gastronómica e do Pavilhão dos Espetáculos na Feira D’Aires/2018; -------------------------------------------13. Proposta de fixação das tarifas mínimas a cobrar pela instalação de divertimentos na Feira
D’Aires/2018; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Proposta de alteração temporária de sinalização rodoviária na zona da Praça da República, em Viana
do Alentejo, no âmbito da programação da Semana Cultural “Viana em Festa”; ----------------------------15. Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar; ----------------------------------------16. Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; --------------------------------17. Proposta de atribuição do apoio de 50% do passe escolar a duas alunas do ensino secundário; --------18. Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense, como
comparticipação nas despesas com o V Passeio a Cavalo “Miguel Grave” na Feira do Chocalho de
2018; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense, como comparticipação nas despesas
inerentes à organização do Baile da Feira de 2018; ------------------------------------------------------------------20. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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21. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 11 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Alcáçovas; ------------------------------------------------------------------------------22. Proposta de pedido de legalização das obras efetuadas na Rua do Moinho, 12, em Viana do Alentejo,
de que é proprietário Francisco Luis Gafanhoto Pires (processo n.º 138/18); --------------------------------23. Proposta de pedido de autorização de mudança de uso do lote n.º 4, sito na Praceta Philarmónica
Viannense, em Viana do Alentejo, onde o requerente pretende construir um edifício destinado a
“oficina de reparação automóvel”, em vez do uso constante da escritura de transmissão do lote,
estipulado para “oficina de serralharia civil e torneiro mecânico”; ----------------------------------------------24. Proposta de realização de audiência prévia relativamente à caducidade do processo de obras n.º
73VN/03, de que é requerente Luis Manuel Gregório Milhano (Construção de Pavilhão Industrial –
Praceta Philarmónica Viannense, 4, em Viana do Alentejo); -------------------------------------------------------25. Proposta de realização de audiência prévia referente à caducidade do processo de obras n.º 167/16,
de que é requerente José Fernando Pinto Bento, sito na Azinhaga do Outeiro, 2A, 28, em Aguiar; -----26. Proposta de pedido de dispensa do pagamento das taxas municipais ainda devidas pelo licenciamento
das obras de construção de Balneários/Vestiários, requeridas pelo Grupo Cultural e Desportivo de
Aguiar (Processo n.º 75/17). ----------------------------------------------------------------------------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 Presidente deu conhecimento de um agradecimento dirigido ao
Município de Viana do Alentejo, remetido pelo CDOS – Comando Distrital de Operações de
Socorro de Évora, pela cedência de autocarro do Município para rendição em condições de
segurança e conforto dos Bombeiros do Distrito de Évora empenhados no incêndio florestal de
Monchique. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu ter ouvido comentar que vai haver alterações no sistema
da recolha do lixo, nomeadamente com a extinção dos contentores grandes e que o lixo vai ser recolhido
porta a porta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Pereira referiu que efetivamente se prevêem alterações na recolha do lixo.
Referiu que é um projeto a implementar no âmbito da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo
Central, ao qual aderiram todos os Municípios associados (Cuba, Alvito, Portel, Vidigueira e Viana do
Alentejo). Este projeto contempla o financiamento de viaturas equipadas com grua que vai permitir mais
eficiência na recolha de todo o tipo de lixo, fazendo o processo completo. Adiantou o senhor Vereador
João Pereira que cada Município associado irá dispor de uma viatura para o efeito. A recolha será feita
porta a porta, sendo distribuídos por cada habitação um conjunto de “pequenos contentores” para os
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diferentes tipos de resíduos. Adiantou que já foi entregue uma viatura ao Município de Alvito para o
efeito. A implementação deste processo, quando acontecer, será antecedido de uma campanha de
informação junto dos munícipes. Referiu ainda o senhor Vereador João Pereira que atualmente, mesmo
sem a implementação deste projeto, o Município de Viana do Alentejo é o de Alvito são aqueles da
AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central que ainda não procedem à recolha de resíduos
indiferenciados porta a porta------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se a Câmara paga ou recebe pelos lixos, tendo o
senhor Vereador João Pereira referido que a Câmara paga apenas os lixos indiferenciados e recebe pelos
recicláveis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 16 de agosto de 2018 – A
Câmara aprovou, com quatro votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 16 de agosto de 2018.
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, não participou nesta votação o senhor Presidente dado que não
esteve presente na reunião a que a ata se refere. -----------------------------------------------------------------------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou que no dia 20 de
agosto, o Município de Viana do Alentejo, a Alenstage Agency e a Fábrica Chocalhos Pardalinho, de
Alcáçovas, assinaram o protocolo de parceria “Projeto 100 Chocalhos de Excelência, Gente Excelente”,
com vista à valorização da manifestação cultural “fabrico de chocalhos”, enquanto elemento estruturante
da identidade e do património do concelho de Viana do Alentejo. Recordou que 100 chocalhos assinados
com uma dedicatória ao Alentejo por 100 personalidades nacionais são o mote da exposição, que tem por
finalidade valorizar e promover a arte chocalheira e os seus autores (os Chocalheiros de Alcáçovas) e todo
o património do concelho de Viana do Alentejo, sobretudo a nível turístico, gastronómico, cultural e das
suas tradições. O Senhor Presidente relembrou que em 2015 o Fabrico dos Chocalhos foi classificado
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. A referida exposição
será inaugurada no dia 10 de setembro, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas. Adiantou o Senhor
Presidente que a mesma terá, numa primeira fase, 100 chocalhos assinados por personalidades nacionais
e regionais das mais diversas áreas da nossa sociedade, nomeadamente ex-Chefes de Estado; o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa; o
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Excelentíssimo Senhor Primeiro Ministro, Dr. António Costa; o Senhor Presidente da ERTAR – Entidade
Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Dr. Ceia da Silva; a Excelentíssima Senhora Reitora da
Universidade de Évora, Doutora Ana Costa Freitas, entre outros. Numa segunda fase, a exposição
contemplará 35 chocalhos de Excelência assinados por todos os Embaixadores do Alentejo
(personalidades convidadas pela ETAR), nomeados até 2018. O Senhor Presidente informou ainda que a
cerimónia decorreu na Fábrica dos Chocalhos Pardalinho e contou com a sua presença; do Senhor VicePresidente; do Curador da exposição e Diretor da Alenstage Agency, Nuno Monteiro; dos mestres
chocalheiros e proprietários da referida Fábrica, Guilherme Maia e Francisco Cardoso; do Senhor
Presidente da ERTAR, Dr. Ceia da Silva; do Senhor Diretor do Diário do Sul, Dr. Paulo Piçarra, e a Carzone
Automóveis, Joaquim Direito. Estiveram ainda presentes a empresária Alcaçovense Carla Matadinho e os
alentejanos Átoa e o rapper Valas, que deixaram uma dedicatória ao Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 24 de agosto, a convite da Junta de Freguesia de Alcáçovas, o
Senhor Vice-Presidente participou no Jantar Partilhado que assinalou o final do Summer Alcáçovas. O
referido jantar decorreu no Pavilhão Multiusos do SCA – Sport Club Alcaçovense. -------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 25 de agosto decorreu a 4.ª edição da “Festa da Minha Terra”,
na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo. Referiu que se trata de uma iniciativa que visa proporcionar o
encontro dos cidadãos nascidos no Concelho e que se encontram a residir no estrangeiro ou noutras
localidades do país e que, nesta altura do ano, regressam à sua terra Natal. Depois da receção, efetuada
por ele próprio e pelo Senhor Vice-Presidente, seguiu-se um piquenique oferecido pelo Município. À
tarde, ecoaram sons tradicionais com as atuações da Tuna do Polo de Viana do Alentejo da Universidade
Popular Túlio Espanca / Universidade de Évora; do Grupo Coral Feminino “Cantares de Alcáçovas”; do
Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo; do Grupo de Cantares Populares “Seara Nova” e ainda
baile com o Jorge Nunes. No dia 26 agosto, todos os participantes puderam usufruir gratuitamente do dia
nas Piscinas Municipais de Alcáçovas ou de Viana do Alentejo. O Senhor Presidente referiu que a estação
televisiva SIC fez uma reportagem do evento, a qual foi transmitida no Jornal televisivo no dia seguinte.
Do feedback obtido dos participantes, o balanço é muito positivo, uma vez que esta é uma iniciativa que
reúne, para além de famílias separadas geograficamente, grupos de amigos, várias gerações e outros,
que têm na “Festa da Minha Terra” uma oportunidade para se voltarem a juntar numa animada tarde de
convívio. ------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que também no dia 25 de agosto, o Chefe do seu Gabinete de Apoio
Pessoal – Miguel Bentinho participou no almoço convívio do 30.º aniversário da Associação de Caçadores
de Viana do Alentejo, que decorreu no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. -------------
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- O senhor Presidente informou que no dia 28 de agosto, à semelhança de anos anteriores, esteve
presente na iniciativa do Diário do Sul, em conjunto com a Rádio Telefonia do Alentejo, nas Piscinas
Municipais de Viana do Alentejo. Esta iniciativa consistiu num programa em direto sobre o concelho,
emitido das Piscinas Municipais de Viana. Referiu que foram abordados vários temas, com destaque para
os próximos eventos do Município. Estiveram também presentes representantes da Junta de Freguesia
de Viana do Alentejo; da Associação de Cantares Populares “Seara Nova”; do Rancho Folclórico Flor do
Alto Alentejo, de Évora; da Olaria Mira Agostinho; da Fábrica Chocalhos Pardalinho; da Associação Cão
Serra de Aires e do Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo. -----------------------------------------------------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 37.ª alteração ao Orçamento da Despesa - Com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a
Câmara ratificou a 37.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de ratificação da 31.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais - Com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a
Câmara ratificou a 31.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. ----------------------------------------------Ponto sete) Proposta de ratificação da 38.ª alteração ao Orçamento da Despesa - Com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a
Câmara ratificou a 38.ª alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------------Ponto oito) 39.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa - Com três votos favoráveis e duas
abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a
39.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de renovação de Protocolo para o Enquadramento de Pessoal destinado a
integrar as Equipas de Intervenção Permanente – A Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis,
autorizar a renovação, por mais três anos, do Protocolo celebrado entre o Município de Viana do
Alentejo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Viana do Alentejo, em vigor desde 31 de julho de 2012 e destinado a regular as condições de
contratação e de manutenção pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do
Alentejo, de elementos que integram as Equipas de Intervenção Permanente (EIPs). Dado que a
renovação do Protocolo em causa implica encargos plurianuais, o senhor Presidente, por despacho de 24
de agosto de 2018 autorizou os compromissos plurianuais decorrentes da renovação do Protocolo, ao
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abrigo da competência que lhe foi deliberada pela Assembleia Municipal a 24 de novembro de 2017. A
verba mensal a transferir será de aproximadamente 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) ficando
autorizadas as respetivas transferências. ----------------- -------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Luis Miguel Duarte não participou na votação, por se encontrar impedido. -------------Ponto dez) Proposta de aprovação dos preços para a CAF (Componente de Apoio à Família) do 1.º Ciclo
no ano letivo 2018/2019 – 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 ano letivo 2018/2019, 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). -----------A Câmara deliberou por unanimidade aprovar esta proposta de fixação de preços. -----------------------------Ponto onze) Proposta de fixação dos preços relativos à ocupação de Stands nos Pavilhões da Feira
D’Aires/2018 – A Câmara apreciou uma proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano,
referente à fixação dos preços relativos à ocupação de Stands nos Pavilhões da Feira D’Aires/2018.
Deliberou por unanimidade aprovar a referida proposta a qual se consubstancia no seguinte:
A) Ocupação de Stands na Zona Gastronómica:
a) Organizações do concelho de Viana do Alentejo:
a.1) Primeiro Stand 9m2 (3x3) com balcão – 100,00 €, acrescidos de IVA; ----------------------------------a.2) Cozinha exterior à tenda – 50% do valor suportado pelo Município (com IVA incluído); ----------a.3) Segundo Stand ou mais de 9m2 (3x3) – preço igual ao suportado pelo Município (com IVA
incluído); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a.4) Espaços próprios:
> Primeiros 9m2 – 5,00 € / m2, acrescidos de IVA; ----------------------------------------------------------> Seguintes 9m2 – 15,00 € / m2, acrescidos de IVA. --------------------------------------------------------- Quem participou na Feira do Chocalho de 2018, obterá um desconto de 20% no preço do primeiro
Stand. No caso de pretenderem mais do que um stand, o preço a cobrar corresponderá à totalidade do
custo suportado pelo Município, que oscilará entre os 150,00 € e os 200,00 €, acrescidos de IVA por
unidade (sujeitos a confirmação depois dos valores apresentados pelo fornecedor). No caso de
pretenderem cozinha exterior, o custo corresponderá a 50% do valor suportado pelo Município (com
IVA), que varia entre os 400,00 € e os 600,00 €, acrescidos de IVA (sujeitos a confirmação depois dos
valores apresentados pelo fornecedor). -------------------------------------------------------------------------------------
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b) Organizações não sedeadas no concelho de Viana do Alentejo:
b.1) Primeiro Stand 9m2 (3x3) com balcão – 200,00 €, acrescidos de IVA; ----------------------------------b.2) Primeiro Stand 9m2 (3x3) com balcão com duas frentes e localização em zona central da Tenda
- 300,00 €, acrescidos de IVA; -------------------------------------------------------------------------------------b.3) Cozinha exterior à tenda – preço igual ao suportado pelo Município (IVA incluído); ---------------b.4) Segundo Stand ou mais de 9m2 (3x3) – preço igual ao suportado pelo Município (IVA incluído);
b.5) Espaços próprios:
> Primeiros 9m2 – 7,00 € / m2, acrescidos de IVA; ----------------------------------------------------------> Seguintes 9m2 – 21,00 € / m2, acrescidos de IVA. --------------------------------------------------------- Quem participou na Feira do Chocalho de 2017 obterá um desconto de 10% no preço do primeiro Stand.
No caso de pretenderem mais do que um stand, o preço a cobrar corresponderá à totalidade do custo
suportado pelo Município, que oscilará entre os 150,00 € e os 200,00 €, acrescidos de IVA por unidade
(sujeitos a confirmação depois dos valores apresentados pelo fornecedor). No caso de pretenderem
cozinha exterior, o custo corresponderá à totalidade do suportado pelo Município (com IVA), que oscilará
entre os 400,00 € e os 600,00 €, acrescidos de IVA (sujeitos a confirmação depois dos valores
apresentados pelo fornecedor). -----------------------------------------------------------------------------------------------B) Ocupação de Stands na Zona Empresarial e de Exposição:
a) Organizações do concelho de Viana do Alentejo:
a.1) Primeiro Stand 9m2 (3x3) – 50,00 €, acrescidos de IVA; ---------------------------------------------------a.2) Primeiro Stand 9m2 (3x3) para Associações do concelho – Isenção de pagamento; ---------------a.3) Segundo Stand e seguintes – por cada um, preço igual ao suportado pelo Município (com IVA).
a.4) Espaços próprios:
> Primeiros 9m2 – 2,50 € / m2, acrescidos de IVA; ----------------------------------------------------------> Seguintes 9m2 – 7,50 € / m2, acrescidos de IVA. ----------------------------------------------------------- Quem participou na Feira do Chocalho de 2018 obterá um desconto de 20% no preço do primeiro Stand.
No caso de pretenderem mais do que um stand, o preço a cobrar corresponderá à totalidade do custo
suportado pelo Município, que oscilará entre os 80,00 € e os 125,00 €, acrescidos de IVA por unidade
(sujeitos a confirmação depois dos valores apresentados pelo fornecedor). --------------------------------------b) Organizações não sedeadas no concelho de Viana do Alentejo:
b.1) Primeiro Stand 9m2 (3x3) – 100,00 €, acrescidos de IVA; -------------------------------------------------b.2) Segundo Stand e seguintes – por cada um, preço igual ao suportado pelo Município (com IVA);
b.3) Espaços próprios:
> Primeiros 9m2 – 5,00 € / m2, acrescidos de IVA; -----------------------------------------------------------
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> Seguintes 9m2 – 15,00 € / m2, acrescidos de IVA. --------------------------------------------------------- Quem participou na Feira do Chocalho de 2018 obterá um desconto de 10% no preço do primeiro stand.
No caso de pretenderem mais do que um stand, o preço a cobrar corresponderá à totalidade do custo
suportado pelo Município, que oscilará entre os 80,00 € e os 125,00 €, acrescidos de IVA por unidade
(sujeitos a confirmação depois dos valores apresentados pelo fornecedor). --------------------------------------C) Notas complementares:
- No caso de pretenderem mais do que um balcão, o preço corresponderá à totalidade do custo
suportado pelo Município (com IVA). ----------------------------------------------------------------------------------------- O desconto mencionado para os participantes na Feira do Chocalho de 2018 apenas se aplica ao
primeiro espaço / módulo atribuído. ------------------------------------------------------------------------------------------ Serão ainda autorizados assadores, colocados no exterior da tenda, em zona devidamente identificada
para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que a Câmara deveria incentivar os Restaurantes do
concelho a instalarem-se na Feira, principalmente dentro da Tenda, uma vez que os que lá existem são de
fora do concelho, não havendo lá nenhum do concelho representado. Referiu que este incentivo poderia
passar pela criação e atribuição de prémios para o melhor prato gastronómico, por exemplo.
O senhor Presidente referiu que, por norma, há lá sempre algum restaurante do concelho mas a Câmara
está sempre recetiva a propostas que visem melhorar o evento. -----------------------------------------------------O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu ainda que os Bares existentes na vila se queixam dos
eventos que têm lugar na Feira, fora de horas, os quais lhes tiram movimento. Adiantou este Vereador
que os mesmos poderiam ser convidados a instalarem-se na Feira a fim de participarem nos mesmos.
O Senhor Presidente disse que a ideia que tem é que os empresários do Concelho são todos convidados a
participar na Feira e na revista da Feira. Considera que quem está realmente interessado, contacta o
Município para tal. Terminou o senhor Presidente considerando que, quanto aos Bares, caberá a cada um
dos seus proprietários a decisão de participar ou não. Concluiu dizendo que percebe a questão, mas
considera que o local da Feira não pode ser mudado e a ação do Município tem sido no sentido de
melhorar a mesma de ano para ano. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de fixação dos horários de funcionamento das Zonas Empresarial e de Exposição,
da Zona Gastronómica e do Pavilhão dos Espetáculos na Feira D’Aires/2018 – A Câmara apreciou uma
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, relativa à fixação dos horários de
funcionamento das Zonas Empresarial e de Exposição, da Zona Gastronómica e do Pavilhão dos
Espetáculos, na Feira D’Aires/2018. Deliberou por unanimidade aprovar a referida proposta a qual se
consubstancia no seguinte:
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a) Zona Empresarial e de Exposição:
» Primeiro dia (sexta-feira) – 20:00 horas às 00:00 horas; --------------------------------------------------------------» Segundo dia (sábado) – 10:00 horas às 00:00 horas; ------------------------------------------------------------------» Terceiro dia (domingo) – 10:00 horas às 00:00 horas; ----------------------------------------------------------------» Quarto dia (segunda-feira) – 14:00 horas às 00:00 horas. -----------------------------------------------------------b) Zona Gastronómica:
» Primeiro dia (sexta-feira) – 20:00 horas às 02:00 horas; --------------------------------------------------------------» Segundo dia (sábado) – 10:00 horas às 02:00 horas; ------------------------------------------------------------------» Terceiro dia (domingo) – 10:00 horas às 02:00 horas; ----------------------------------------------------------------» Quarto dia (segunda-feira) – 14:00 horas às 02:00 horas.
c) Pavilhão dos Espetáculos:
» Primeiro dia (sexta-feira) – 21:00 horas às 05:00 horas; --------------------------------------------------------------» Segundo dia (sábado) – 21:00 horas às 05:00 horas; ------------------------------------------------------------------» Terceiro dia (domingo) – 17:00 horas à 01:00 horas; ------------------------------------------------------------------» Quarto dia (segunda-feira) – 21:00 horas à 01:00 horas. -------------------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de fixação das tarifas mínimas a cobrar pela instalação de divertimentos na Feira
D’Aires/2018 – A Câmara deliberou por unanimidade fixar os seguintes montantes-base para a instalação
de divertimentos na Feira D’Aires/2018, não se verificando, mais uma vez, alterações em relação a anos
anteriores:
» Pistas de automóveis de adultos – 650,00 € (seiscentos e cinquenta euros); -----------------------------------» Carrosséis e outros divertimentos de adultos de qualquer tipo – 275,00 € (duzentos e setenta e cinco
euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Divertimentos infantis de qualquer tipo – 115,00 € (cento e quinze euros). -------------------------------------Deliberou também a Câmara, por unanimidade, autorizar apenas a montagem, na referida Feira, dos
seguintes divertimentos:
- Uma pista de automóveis de adultos; --------------------------------------------------------------------------------------- Dois divertimentos de adultos de qualquer tipo (além da pista de automóveis); -------------------------------- Quatro divertimentos infantis de qualquer tipo. -------------------------------------------------------------------------Deliberou ainda a Câmara que sejam contactados todos os interessados na instalação de divertimentos
na referida Feira e já com pedidos formulados nestes Serviços, para apresentarem as respetivas
propostas até às 17:30 horas do dia 7 de setembro próximo, tendo por base os montantes fixados, para
que sejam abertas na reunião camarária de 12 do mesmo mês. -------------------------------------------------------
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Estipulou também a Câmara que os adjudicatários dos terrados para a instalação dos divertimentos,
devem efetuar o pagamento de 50% do montante da respetiva adjudicação até ao dia 14 de setembro,
procedendo ao restante pagamento até ao dia da montagem do divertimento. ---------------------------------O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, em relação à Feira D’Aires, referiu que se tem verificado que os
feirantes, no domingo à tarde, levantam as tendas e vão-se embora, não ficando quase ninguém para
Segunda-Feira. Sugeriu que a Câmara exija uma caução aos mesmos para que estes se mantenham lá até
ao fim da Feira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente referiu ter muitas dúvidas relativamente a esta sugestão dado a Feira D’Aires ser
uma feira franca, não pagando os mesmos terrado. No entanto tomou nota da mesma. ----------------------Ponto catorze) Proposta de alteração temporária de sinalização rodoviária na Zona da Praça da
República, em Viana do Alentejo, no âmbito da programação da Semana Cultural “Viana em Festa” –
Foi presente uma proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, no sentido de interditar o
acesso do trânsito automóvel à Praça da República, em Viana do Alentejo, no dia 2 de setembro, entre as
17:00 e as 20:00 horas, por motivo de realização de atividades culturais integradas na programação da
iniciativa “Viana em Festa”. A proposta foi aprovada por unanimidade e consubstancia-se no seguinte:
» Interdito o acesso à Praça da República pela Rua Cândido dos Reis, desviando o trânsito para a Rua
Padre Luis António da Cruz; ----------------------------------------------------------------------------------------------------» Interdito o acesso à Praça da República pela Rua da Água Abaixo, desviando o trânsito para a Rua
Conselheiro José Fernando de Sousa; ---------------------------------------------------------------------------------------» Interdito o acesso à Praça da República pelo Castelo. ----------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar – Com base numa
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade e ao
abrigo do disposto na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua redação atual e no n.º 2 do artigo 11.º e n.º 1 do artigo 12.º do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31
de julho, alterado pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho e pelo Despacho n.º 7255/2018, de 31 de
julho do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, atribuir os seguintes
subsídios no âmbito da Ação Social Escolar / Ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo:
Ensino Pré-Escolar:
Freguesia de Aguiar:
- Francisco Maria Malaqueco Pão Mole, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------- Madalena Gaio Carreiras, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------------- Manuel Carvalhal Amaro, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------- Mateus José Pão Mole Matos, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29/08/2018

Fl.12

____________

__________

____________

__________

- Nelson Francisco Nascimento Silva, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------ Vicente José Campaniço Laranjeiro, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------ João Pedro Pão Mole Parreira, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------ José Silvestre Nascimento, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------------- Mariana Pão Mole Bandarra, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------- Roberto Júnior Fialho Gonçalves, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------- Santiago Filipe Brito Lopes, subsídio de almoço, escalão B. ----------------------------------------------------------Freguesia de Viana do Alentejo:
- Bianca Godinho Mendes, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------- Duarte Filipe Samora dos Santos, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------- Gabriel da Silva Vaqueiro, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------------- Guilherme Filipe Pacato Falé, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------- Lara de Jesus da Silva Farinho, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------- Leonor Isabel Gomes Candeias, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------- Mariana Isabel Ginete Coroado, subsídio de almoço, escalão A. ---------------------------------------------------Freguesia de Alcáçovas:
- António Cardas Barão Flores, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------------- Beatriz de Barahona Ferreirinho Sêco, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------- Carlos Manuel Batinas Chora, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------- Eva Sofia Pisco Pinto, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------------------- Gabriel dos Santos Varela, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------ Ilinca Maria Ostafi, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------------------------- João Pedro José Banha, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------------------- Matilde Bento Merca, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------------ Tiago Miguel Almeida Moura, subsídio de almoço, escalão B. ------------------------------------------------------1.º Ciclo:
Freguesia de Aguiar:
- Ivan Filipe Pão Mole Matos, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------- Joana Carvalhal Amaro, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------------- Joana Luísa de Souza Bonito, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------- Leonor Isabel Campaniço Laranjeiro, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------- Madalena Laranjeiro Aleixo, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------- Mariana Carvalhal Amaro, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------
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- Martim Gaio Carreiras, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------------- Mateus Miguel Bicho Cardoso, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------ Matias da Encarnação Lopes, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------- Micael José Latas Figueira, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------- Rafael José Malaqueco Pão Mole, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------- Raquel de Jesus Fialho Vitorino, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------- Tiago da Encarnação Lopes, subsídio de almoço, escalão B. ---------------------------------------------------------Freguesia de Viana do Alentejo:
- Afonso Destapado Catatão, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------- Afonso Miguel Condeço Correia, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------- Afonso Manuel Maurício Lagarto, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------- Ana Cristina Fonseca Agostinho, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------- Bruno Miguel Samora dos Santos, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------- Carlota Guerreiro Fadista, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------- Catarina de Jesus da Silva Farinho, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------- Daniel Alves Pereira, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------------------- Daniela Maria Rodrigues Viegas, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------- Dinis Charrua Bagão, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------------------- Dinis Poeiras Garcia, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------------------- Ema Falcato Soares, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------------------- Eva Fialho Pão Mole, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------------------ Filipe Duarte Capito Oliveira, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------- Gabriel Filipe Monchique Rufas, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------- Guilherme Branco da Silva, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------- Gustavo Batista Banha, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------------------- Gustavo Mira Tenrinho, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------------- Iara Sofia Grilo Farrica, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------------- Inês Anéis Martins, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------------------- João Carlos Cascalheira Mira, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------------- João Pedro Caeiro Sabarigo, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------- Jorge Nunes Bagão, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------------------- José Miguel do Rosário Pinto, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------------- Lara Isabel Ginete Relvas, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------------
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- Leandro Manuel Batista Rebocho, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------- Leonardo Filipe Gomes Candeias, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------- Luana dos Anjos Nascimento, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------------- Luís Carlos Farinho Feio, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------------- Madalena Maurício Canelas, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------- Mafalda de Carvalho Pires Romão, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------- Maria Monteiro Nunes, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------------- Mariana Delgado Rasquinho dos Santos, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------ Miguel Roichman Vítor, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------------- Núria Godinho Mendes, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------------- Rafael Batista Banha, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------------- Ricardo Batista Banha, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------------------- Rui Pedro Saldanha Emídio, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------- Sandro Caetano Paulino Viegas, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------- Tomás Henrique Pacato Courelas, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------- Tomás Nascimento, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------------------- Vanessa dos Santos Rodrigues Viegas, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------- Carolina Coelho Amante, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------------- Joaquim Filipe Monchique Rufas, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------- Amanda Rosado de Sousa, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------ Raquel da Silva Moisés Lobo, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------- Catarina Roque Baião, subsídio de almoço, escalão B. -----------------------------------------------------------------Freguesia de Alcáçovas:
- Afonso de Barahona Ferreirinho Sêco, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------- Ana Flores Ganhão, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------------------- Ana Isabel Valente Murcho, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------------- Andreia Manuela Flores Ganhão, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------- António da Silva Flores, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------------------- Beatriz Isabel Pacheco Anastácio, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------- Carmen Sofia Lima Mendes, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------- Carminho Sofia Lebre Fitas, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------- Diana Isabel Paixão Poupa, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------- Diana Lima da Silva, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------------------
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- Duarte Ramos Flores, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------------- Gabriel Martins do Carmo, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------ Gerson Miguel Batista Cascalheira, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------- Gonçalo Maria Varandas Matos, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------- Helena Sofia Gafanhoto Vidazinha, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------- Inês Bento Ferreira, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------------------- Inês Galvão da Silva, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------------------- Inês Ramos Flores, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------------------------- Inês Sofia Remourinho Barahona, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------- Jade Ribeiro de Oliveira, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------------- Joana Filipa Gonçalves Maurício, subsídio de almoço, escalão A; ---------------------------------------------------- João Pedro Remourinho Barahona, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------- Laura Banha Serra, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------------------- Laura Filipa Branco Bagão, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------------- Madalena Vidasinha Serrano, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------- Mafalda Isabel Maurício Latas, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------- Maria Inês Bonito Lima, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------------- Martim Ilhéu Calado, subsídio de almoço, escalão B; -------------------------------------------------------------------- Pedro Miguel Navalhinhas Carvalho, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------ Pedro Miguel Vidasinha Grosso, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------- Quim Salvador da Silva Flores, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------------- Rafael Manuel Quaresma Galvão, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------- Ricardo Filipe Remourinho Pias, subsídio de almoço, escalão B; ------------------------------------------------------ Rodrigo Cardas Barão Flores, subsídio de almoço, escalão A; --------------------------------------------------------- Rui Jorge Calvino Caralinda, subsídio de almoço, escalão B; ----------------------------------------------------------- Santiago Filipe Simões Calado, subsídio de almoço, escalão A; ------------------------------------------------------- Tiago Miguel Parreira Rodrigues, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------- Tomás António Vinagre Carvalho, subsídio de almoço, escalão A. --------------------------------------------------Com base numa outra proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou
também por unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual e no n.º 2 do artigo 11.º e n.º 1 do artigo 12.º do
Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, alterado pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho,
retificado pela Declaração de Retificação n.º 451/2017, de 11 de julho e pelo Despacho n.º 7255/2018, de
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31 de julho do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, atribuir os
seguintes subsídios no âmbito da Ação Social Escolar aos alunos do 1.º Ciclo, com escalão A e B, sobre a
despesa dos bilhetes de entrada nos locais que visitaram durante as visitas de estudo, no ano letivo de
2017/2018:
Freguesia de Aguiar:
- Raquel de Jesus Fialho Vitorino, visitas de estudo, escalão A – 15,00 €; ------------------------------------------- Beatriz Isabel Calhau Sacristão, visitas de estudo, escalão A – 15,00 €; -------------------------------------------- Érica Sofia Malaquéco Sabino, visitas de estudo, escalão A – 15,00 €; --------------------------------------------- Joana Alves Gomes, visitas de estudo, escalão A – 15,00 €; ----------------------------------------------------------- Leonor Isabel Campaniço Laranjeiro, visitas de estudo, escalão B – 7,50 €; --------------------------------------- Madalena Laranjeiro Aleixo, visitas de estudo, escalão A – 15,00 €; ------------------------------------------------ Mateus Miguel Bicho Cardoso, visitas de estudo, escalão B – 7,50 €; ----------------------------------------------- Matilde Isabel Farinha Engenheiro, visitas de estudo, escalão B – 7,50 €; ------------------------------------------ Micael José Latas Figueira, visitas de estudo, escalão A – 15,00 €; --------------------------------------------------- Rafael José Malaqueco Pão Mole, visitas de estudo, escalão A – 15,00 €; ------------------------------------------ Tiago da Encarnação Lopes, visitas de estudo, escalão B – 7,50 €; --------------------------------------------------- Martim Gaio Carreiras, visitas de estudo, escalão B – 7,50 €; ---------------------------------------------------------- Joana Carvalhal Amaro, visitas de estudo, escalão A – 15,00 €; ------------------------------------------------------- Mariana Carvalhal Amaro, visitas de estudo, escalão A – 15,00 €; --------------------------------------------------- Ivan Filipe Pão Mole Matos, visitas de estudo, escalão B – 7,50 €; --------------------------------------------------- Joana Luisa de Souza Bonito, visitas de estudo, escalão B – 7,50 €. -------------------------------------------------Freguesia de Viana do Alentejo:
- Daniel Filipe Magoito Fitas, visitas de estudo, escalão A – 15,00 €; -------------------------------------------------- Afonso Manuel Maurício Lagarto, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; ------------------------------------------- Afonso Miguel Condeço Correia, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; --------------------------------------------- Ana Leonor Nunes Oliveira Pires, visitas de estudo, escalão B – 5,50 €; -------------------------------------------- André Miguel Alves da Silva, visitas de estudo, escalão A – 11,00 €; ------------------------------------------------ Catarina de Jesus da Silva Farinho, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; ------------------------------------------ Daniel Alves Pereira, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; ------------------------------------------------------------- Daniela Maria Rodrigues Viegas, visitas de estudo, escalão A – 12,00 €; ------------------------------------------- Dinis Charrua Bagão, visitas de estudo, escalão A – 12,00 €; ---------------------------------------------------------- Dinis Poeiras Garcia, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; ------------------------------------------------------------ Guilherme Branco da Silva, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; ----------------------------------------------------
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- Gustavo Mira Tenrinho, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; -------------------------------------------------------- Iara Sofia Grilo Farrica, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; --------------------------------------------------------- Inês Anéis Martins, visitas de estudo, escalão A – 12,00 €; ------------------------------------------------------------ José Miguel Rosário Pinto, visitas de estudo, escalão A – 12,00 €; --------------------------------------------------- Lara Isabel Ginete Relvas, visitas de estudo, escalão A – 11,00 €; ---------------------------------------------------- Leonardo Filipe Gomes Candeias, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; -------------------------------------------- Luís Carlos Farinho Feio, visitas de estudo, escalão A – 12,00 €; ------------------------------------------------------ Madalena Maurício Canelas, visitas de estudo, escalão A – 11,00 €; ------------------------------------------------- Mafalda de Carvalho Pires Romão, visitas de estudo, escalão A – 12,00 €; ---------------------------------------- Maria Monteiro Nunes, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; -------------------------------------------------------- Mariana Delgado Rasquinho dos Santos, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; ---------------------------------- Miguel Capucho Penedo, visitas de estudo, escalão A – 11,00 €; ----------------------------------------------------- Miguel Roichman Vítor, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; -------------------------------------------------------- Ricardo Rebeca Pão Mole, visitas de estudo, escalão A – 12,00 €; --------------------------------------------------- Rodrigo Miguel Guerreiro Duarte, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; ------------------------------------------- Tomás Henrique Pacato Courelas, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; ------------------------------------------- Tomás Nascimento, visitas de estudo, escalão B – 5,50 €; ------------------------------------------------------------- Vanessa dos Santos Rodrigues Viegas, visitas de estudo, escalão A – 11,00 €; ----------------------------------- Viviane Inácia Rosado de Sousa, visitas de estudo, escalão A – 12,00 €; ------------------------------------------- Eva Fialho Pão-Mole, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; ------------------------------------------------------------ Luana dos Anjos Nascimento, visitas de estudo, escalão A – 12,00 €; ----------------------------------------------- Telmo Filipe Mira Galego, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; ------------------------------------------------------ Carolina Coelho Amante, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; ------------------------------------------------------- Rafaela Sofia Magoito Fitas, visitas de estudo, escalão A – 12,00 €; ------------------------------------------------- João Carlos Cascalheira Mira, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; ------------------------------------------------- Rui Pedro Saldanha Emídio, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; --------------------------------------------------- Martim Filipe Mochila Latas, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; -------------------------------------------------- Jorge Nunes Bagão, visitas de estudo, escalão A – 11,00 €; ------------------------------------------------------------ Luana da Silva Guerreiro, visitas de estudo, escalão B – 5,50 €; ------------------------------------------------------ Ema Falcato Soares, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; ------------------------------------------------------------- Simão Esteves Branco, visitas de estudo, escalão B – 6,00 €; --------------------------------------------------------- João Pedro Caeiro Sabarigo, visitas de estudo, escalão B – 5,50 €; -------------------------------------------------- João Pedro Silveiro Viana, visitas de estudo, escalão B – 5,50 €; -----------------------------------------------------
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- Gabriel João Silveiro Viana, visitas de estudo, escalão B – 5,50 €. --------------------------------------------------Freguesia de Alcáçovas:
- Carmen Sofia Lima Mendes, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; -------------------------------------------------- Diana Lima da Silva, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; ------------------------------------------------------------- Gabriel Martins do Carmo, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; ---------------------------------------------------- Inês Galvão da Silva, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; ------------------------------------------------------------ João Pedro Remourinho Barahona, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; ----------------------------------------- Laura Filipa Branco Bagão, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; ---------------------------------------------------- Madalena Vidazinha Serrano, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; ------------------------------------------------ Maria Inês Bonito Lima, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; ------------------------------------------------------- Pedro Miguel Navalhinhas Carvalho, visitas de estudo, escalão A – 18,50 €; ------------------------------------- Ricardo Filipe Remourinho Pias, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; --------------------------------------------- Tiago Miguel Parreira Rodrigues, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; -------------------------------------------- Ana Isabel Valente Murcho, visitas de estudo, escalão A – 18,50 €; ------------------------------------------------- Afonso da Barahona Ferreinho Sêco, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; --------------------------------------- Afonso Miguel Pias Algarvio, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; -------------------------------------------------- Ana Zhu, visitas de estudo, escalão B – 7,25 €; ---------------------------------------------------------------------------- André Caeiro Vidigal, visitas de estudo, escalão B – 5,50 €; ------------------------------------------------------------ Beatriz Filipe Loupa Vieira, visitas de estudo, escalão A – 11,00 €; --------------------------------------------------- Beatriz Isabel Pacheco Anastácio, visitas de estudo, escalão B – 5,50 €; -------------------------------------------- Clara Alexandra Chora Pires, visitas de estudo, escalão A – 14,50 €; ------------------------------------------------- Diana Isabel Paixão Poupa, visitas de estudo, escalão A – 18,50 €; --------------------------------------------------- Filipe Caeiro Vidigal, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; ------------------------------------------------------------- Gerson Miguel Batista Cascalheira, visitas de estudo, escalão B – 7,25 €; ------------------------------------------ Helena Sofia Gafanhoto Vidazinha, visitas de estudo, escalão A – 11,00 €; ---------------------------------------- Inês Sofia Remourinho Barahona, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; -------------------------------------------- Laura Banha Serra, visitas de estudo, escalão B – 5,50 €; --------------------------------------------------------------- Luana Isabel Curraleira Martins, visitas de estudo, escalão B – 7,25 €; ---------------------------------------------- Madalena Maria Ramos Grosso, visitas de estudo, escalão B – 7,25 €; ---------------------------------------------- Mafalda Isabel Maurício Latas, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; ------------------------------------------------ Martim Ilhéu Calado, visitas de estudo, escalão A – 11,00 €; ---------------------------------------------------------- Miguel Alexandre Cardante Fialho, visitas de estudo, escalão A – 14,50 €; ---------------------------------------- Pedro António Rufas Mira, visitas de estudo, escalão A – 14,50 €; ---------------------------------------------------
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- Pedro Miguel Vidasinha Grosso, visitas de estudo, escalão B – 9,25 €; ---------------------------------------------- Rui Jorge Calvino Caralinda, visitas de estudo, escalão B – 5,50 €; --------------------------------------------------- Tatiana Isabel Santos Lucas, visitas de estudo, escalão B – 7,25 €; --------------------------------------------------- Tomás António Vinagre Carvalho, visitas de estudo, escalão A – 11,00 €; ----------------------------------------- Wilson Miguel Batista Cascalheira, visitas de estudo, escalão B – 7,25 €; ------------------------------------------ Gonçalo Maria Varandas Matos, visitas de estudo, escalão A – 18,50 €. ------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de atribuição de 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 à munícipe Teonila da Assunção Pereira Lopes Merca, residente em Alcáçovas. ------Ponto dezassete) Proposta de atribuição do apoio de 50% do passe escolar a duas alunas do ensino
secundário – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
deliberou por unanimidade comparticipar em 50% o passe escolar dos seguintes alunos do ensino
secundário que frequentam estabelecimentos fora do concelho no ano letivo 2018/2019, dado que os
cursos pretendidos não existem na área de residência dos alunos:
- Célia Cristina Lima Pelado, residente na freguesia de Viana do Alentejo e matriculada no 12.º ano, no
Curso Cientifico-Humanístico de Artes Visuais. ---------------------------------------------------------------------------- Rute Sofia Maia Mendes, residente na freguesia de Alcáçovas e matriculada no 10.º ano, no Curso
Cientifico-Humanístico de Artes Visuais. -----------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense, como
comparticipação nas despesas com o V Passeio a Cavalo “Miguel Grave” na Feira do Chocalho de 2018 –
Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a Associação Tauromáquica Alcaçovense a importância de 2.656,50 € (dois
mil seiscentos e cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), como comparticipação nas despesas de
realização do V Passeio a Cavalo “Miguel Grave”, por ocasião da Feira do Chocalho de 2018. ---------------Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense, como
comparticipação nas despesas inerentes à organização do Baile da Feira de 2018 – Nos termos da
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir para a Sociedade Vianense a importância de 300,00 € (trezentos euros), como comparticipação
nas despesas inerentes à organização do Baile da Feira de 2018. ----------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao
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abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir as seguintes verbas:
- Para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova:
> Grupo de Música Popular Seara Nova / 4.º trimestre de 2017 – 243,00 € (duzentos e quarenta e três
euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Grupo de Teatro Amador da Secção Cultural “O Restolho” / 4.º trimestre de 2017 – 408,00 €
(quatrocentos e oito euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Grupo de Música Popular Seara Nova / 1.º trimestre de 2018 – 201,00 € (duzentos e um euros); ------> Grupo de Música Popular Seara Nova / 2.º trimestre de 2018 – 201,00 € (duzentos e um euros). ------Ponto vinte e um) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 11 relativo à Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas – A Câmara aprovou por
unanimidade o Auto de Medição n.º 11 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do
Centro Histórico de Alcáçovas, no montante de 52.647,51 € (cinquenta e dois mil seiscentos e quarenta e
sete euros e cinquenta e um cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de pedido de legalização das obras efetuadas na Rua do Moinho, 12, em
Viana do Alentejo, de que é proprietário Francisco Luis Gafanhoto Pires (processo n.º 138/18) – Nos
termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo
n.º 138/18, cujo requerente é Francisco Luis Gafanhoto Pires, a Câmara deliberou, com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz,
proceder à legalização das obras efetuadas em desconformidade com o projeto aprovado, sitas na Rua do
Moinho, 12, em Viana do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de pedido de autorização de mudança de uso do lote n.º 4, sito na Praceta
Philarmónica Viannense, em Viana do Alentejo, onde o requerente pretende construir um edifício
destinado a “oficina de reparação automóvel”, em vez do uso constante da escritura de transmissão do
lote, estipulado para “oficina de serralharia civil e torneiro mecânico” – Nos termos da Informação
Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, a Câmara deliberou por unanimidade
autorizar a alteração de uso do lote n.º 39 do Loteamento da Zona Industrial de Viana do Alentejo, sito
atualmente na Praceta Philarmónica Viannese, n.º 4, em Viana do Alentejo, onde o requerente, senhor
Joaquim Vicente Viegas Maurício (processo n.º 136/18), pretende construir um edifício destinado a
“oficina de reparação automóvel”, em vez do uso constante da escritura de transmissão do lote,
estipulado para “oficina de serralharia civil e torneiro mecânico”. --------------------------------------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de realização de audiência prévia relativamente à caducidade do
processo de obras n.º 73VN/03, de que é requerente Luis Manuel Gregório Milhano (construção de
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Pavilhão Industrial – Praceta Philarmónica Viannense, 4, em Viana do Alentejo – Nos termos da
Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, a Câmara deliberou por
unanimidade declarar a intenção da caducidade do licenciamento a que se refere a construção de um
Pavilhão Industrial na Praceta Philarmónica Viannense, n.º 4 (lote 39 da ZIVA), em Viana do Alentejo, de
que é requerente Luis Manuel Gregório Milhano (processo n.º 73VN/03) realizando previamente a
audiência prévia do interessado, concedendo-lhe o prazo de 10 dias a contar da receção da notificação
para que se pronuncie sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de realização de audiência prévia referente à caducidade do processo de
obras n.º 167/16, de que é requerente José Fernando Pinto Bento, sitas na Azinhaga do Outeiro, 2ª, 2B,
em Aguiar – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual
relativa ao Processo n.º 167/16, cujo requerente é José Fernando Pinto Bento, a Câmara deliberou, com
três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José
Filipe Cruz, proceder à audiência prévia do interessado, concedendo-lhe o prazo de 10 dias a contar da
receção da notificação para que se pronuncie sobre a intenção da caducidade do licenciamento das obras
a que se refere o processo em análise. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e seis) Proposta de pedido de dispensa do pagamento das taxas municipais ainda devidas
pelo licenciamento das obras de construção de Balneários/Vestiários, requeridas pelo Grupo Cultural e
Desportivo de Aguiar (processo n.º 75/17) – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de
Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 75/17, cujo requerente é o Grupo
Cultural e Desportivo de Aguiar, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, isentar o requerente
do pagamento das taxas municipais ainda devidas pelo licenciamento das obras de construção de
Balneários/Vestiários, na Herdade dos Casões, em Aguiar, as quais importam na quantia de 967,00 €
(novecentos e sessenta e sete euros), uma vez que o requerente se enquadra nas entidades referidas no
n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas do Município. ---------------------------------------------Não participou nesta votação o senhor Vereador Paulo Manzoupo, por se encontrar impedido. -----------O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas, tendo a minuta desta ata sido
aprovada por unanimidade no final da mesma. --------------------------------------------------------------------------Eu,

, Assistente Técnico, a subscrevi.

O Presidente,
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Os Vereadores,

____________
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