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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 20/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 12 / 09 / 2018 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 
                          HELENA ISABEL BARROS TORRÃO 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 16:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  

- PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO, Vereador, por 
motivo 
  de consulta médica 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 06/09/2018 

 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 4.114,37 € 

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  .............................................................................................................................................     1.219.044,70 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ......................................................................................................................................................   196.115,51 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ....................................................................................................................................................       33.294,35 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ............................................................................................................................................................. 9.023,22 € 

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 ...................................................................................................................................        292.418,56 € 

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

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ........................................................................................................................................................    26.010,75 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .....................................................................................................................................................  63.616,52 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ...............................................................................................................................................       81.534,56 € 

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 ........................................................................................................................................................................  1.223.159,07 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................................................  1.062.162,52 € 
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DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ...................................................................................................................................................................... 160.996,55 € 

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 29 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 40.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------- 

6.   Proposta de ratificação da 33.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------------------- 

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

8.   34.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------------------------- 

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

10.   Abertura das propostas relativas aos divertimentos a instalar na Feira D’Aires/2018; ----------------------- 

11.   Proposta referente ao funcionamento da Piscina Municipal de Alcáçovas na época de Inverno 

2018/2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.  Proposta de alteração ao Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2018/2019, relativamente 

ao aprovado em 23 de maio de 2018; ------------------------------------------------------------------------------------- 

13.  Proposta de atribuição de viagens gratuitas aos Jardins-de-Infância e Escolas do concelho, no ano 

letivo 2018/2019, ao abrigo do Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas; --------------------------- 

14.  Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar; ----------------------------------------- 

15.  Proposta de atribuição do apoio de 50% do passe escolar a dois alunos do ensino secundário; ---------- 

16.  Proposta de transferência de verba para a Associação de Cantares Populares Seara Nova, como 

comparticipação nas despesas com a organização do IV Encontro de Música Popular “Alentejo é Nossa 

Terra”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17.  Proposta de transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, como 

comparticipação nas despesas inerentes a atividades de apoio aos tempos livres desenvolvidas 

durante o Verão; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.  Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar Clube, como comparticipação 

nas despesas inerentes à organização do IV Trail Running; ----------------------------------- 

19.  Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense, como comparticipação nas 

despesas de pintura do exterior da sua sede; --------------------------------------------------------------------------- 

20.  Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana 

do Alentejo, como comparticipação nas despesas inerentes à organização do 5.º Festival de Acordeão; 
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21.  Proposta de transferência de verbas para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como 

comparticipação nas despesas inerentes à organização de um Espetáculo de Final de Ano, bem como 

de uma garraiada; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.  Proposta de transferência de verba para o Clube da Natureza de Alvito, para fazer face a despesas 

suportadas com a realização de atividades de atletismo dirigidas à população; ------------------------------- 

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

24.  Proposta de aprovação do Programa Preliminar relativo à Requalificação de Áreas de Estadia e de 

Serviço de Autocaravanas de Alcáçovas e Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------- 

25.  Proposta de aprovação do Estudo Prévio relativo à Requalificação de Áreas de Estadia e de Serviço de 

Autocaravanas de Alcáçovas e Viana do Alentejo; --------------------------------------------------------------------- 

26.  Proposta de ratificação do Protocolo de Parceria “Projeto 100 Chocalhos de Excelência Gente 

Excelente”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.  Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Lotes de Terreno para 

Construção de Habitação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 27 de agosto de 2018 manifestando a 

intenção de contratar um empréstimo de M/L prazo até ao montante de 400.000,00 €, destinado ao 

Centro Social de Aguiar, junto da Caixa Geral de Depósitos;  -------------------------------------------------------- 

29.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 27 de agosto de 2018 manifestando a 

intenção de contratar um empréstimo de M/L prazo até ao montante de 550.000,00 €, destinado à 

Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa em Viana do Alentejo, junto da Caixa 

Geral de Depósitos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que por e-mail enviado pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte, tomou 

conhecimento da sua impossibilidade de estar presente na reunião de hoje, por motivos pessoais. Nos 

termos do disposto no artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, este 

Vereador fez-se substituir pela cidadã senhora D. Helena Isabel Barros Torrão, dado o cidadão 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista não estar disponível.  ------------------------------------------ 

Informou também o senhor Presidente que, por motivos de deslocação a uma consulta médica, o senhor 

Vereador Paulo Manzoupo não pode estar presente e propôs a justificação da respetiva falta. Mediante 

votação por escrutínio secreto do 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 Presidente informou que os CTT – Correios de Portugal lançaram, no passado dia 

31 de agosto, uma emissão filatélica que homenageia o Fabrico de Chocalhos de Alcáçovas, o Processo da 
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Confeção de Louça Preta de Bisalhães e a Produção de Figurado em Barro de Estremoz, todos 

reconhecidos pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura, como 

Património Cultural Imaterial da Humanidade. Esta emissão filatélica é composta por 3 selos de cada um 

dos “Patrimónios Imateriais” antes referidos. ---------------------------------------------------------------------------------   

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

visitou a obra de construção de uma Unidade de Alojamento Local do empresário vianense Luís Farrica, 

em Viana do Alentejo, a qual se encontra praticamente concluída. Trata-se de mais um investimento 

bastante significativo no Concelho, muito bem-vindo, quer pelo aumento da oferta no eixo do turismo, 

quer a nível económico/criação de emprego. Concluiu o senhor Presidente referindo que a Câmara 

Municipal, como habitualmente, irá colaborar no que lhe for possível.  ------------------------------------------------  

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 29 de agosto de 2018 – A 

Câmara aprovou, com três votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 29 de agosto de 2018. 

Não participou na votação desta ata a senhora D. Helena Isabel Barros Torrão, dado que não esteve 

presente na reunião a que a mesma diz respeito, estando hoje em substituição do senhor Vereador Luis 

Miguel Fialho Duarte. A não participação na votação da referida ata decorre do disposto no n.º 3 do 

artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

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

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara –  O senhor Presidente informou sobre o seguinte: 

- Que no dia 31 de agosto, conjuntamente com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel 

Bentinho esteve presente no Acampamento de Encerramento do “Summer 2018”, no Parque Municipal 

da Quinta da Joana, tendo procedido à entrega dos Certificados de Participação às crianças das cinco 

quinzenas e também a todos os monitores. Recordou que este programa, com início em 2011, tem 

sempre procurado oferecer um conjunto de atividades diversificado, com destaque para a prática 

desportiva e para as atividades lúdicas e culturais, onde os mais novos podem desenvolver mais 

competências pessoais e sociais. Acrescentou ainda que esta 8.ª edição trouxe mais novidades: Atelier de 

Animação em 3D (criação de um projeto a partir de uma história utilizando manipulação de figuras 

associadas à comunicação multimédia); Summer Bass Drums (aulas de bombos); aulas de judo; 

workshops de comunicação e a realização de curtas-metragens. Concluiu o senhor Presidente referindo 

que o Município pretende melhorar cada edição de ano para ano.  ---------------------------------------------------- 
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- Que no dia 1 de setembro todo o executivo em regime de permanência participou no VII Almoço dos 

Ganhões, em Aguiar, promovido pelo GCDA – Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar. Nesta 7.ª edição, 

para além do tradicional cozido, cozinhado em panela de barro e em lume de chão, constaram ainda do 

programa uma Caminhada, organizada pelo Projeto Alcáçovas Outdoor Trails e Animação Musical, com o 

Grupo Coral de Aguiar e o Grupo de Cantares Populares “Seara Nova”. Acrescentou que a iniciativa, na 

qual participaram mais de 500 inscritos, contou com o apoio do Município e da Junta de Freguesia local.   

 - Que No dia 2 de setembro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente no 1.º Encontro de Hóquei em 

Patins que decorreu no Pavilhão Municipal de Alcáçovas, numa organização da Associação de Patinagem 

Atlético Clube do Tojal e que contou com o apoio do Município e da Junta de Freguesia local. O Senhor 

Presidente comunicou que o Senhor Presidente da Direção da referida Associação endereçou um 

agradecimento ao Município de Viana do Alentejo por “toda a disponibilidade demonstrada” e “pela 

hospitalidade, simpatia e excelentes condições que têm no local que foi cedido”.  -------------------------------  

- Que também no dia 2 setembro começou a iniciativa “Viana em Festa”, a qual se irá prolongar até ao dia 

18. Adiantou que a referida iniciativa abarca um conjunto variado de atividades, que vão desde a música 

à poesia, passando pela dança e pelo teatro. Assim, neste dia e inserido no programa, decorreu o II 

Encontro de Acordeonistas, na Praça da República, em Viana do Alentejo, onde estiveram presentes o 

Senhor Vice-Presidente, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal 

– Miguel Bentinho. Referiu o senhor Presidente que o encontro juntou cerca de 15 acordeonistas em 

palco, tendo terminado à volta da mesa, num jantar convívio. O Senhor Presidente referiu ainda que o 

“Viana em Festa” é promovido pelo Município e pela Junta de Freguesia local.  ---------------------------------  

- Que, ainda no dia 2 de setembro, esteve presente na tomada de posse do novo Arcebispo de Évora, D. 

Francisco Senra Coelho, na Sé daquela cidade. O novo Arcebispo de Évora foi nomeado por Sua Santidade 

o Papa Francisco em 26 de junho, sucedendo a D. José Alves, personalidade já recebida nos Paços do 

Concelho. O Senhor Presidente informou que teve a oportunidade de formular votos de sucessos e 

mostrar disponibilidade do Município para eventuais parcerias futuras.  ------------------------------  

- Que no dia 3 de setembro, uma Técnica do Município esteve presente numa Sessão de Apresentação da 

“Rede Europeia de Cidades Sabor SUR”, que decorreu na Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. 

Referiu que este é um projeto que visa apoiar os municípios a melhorar o desenvolvimento local no eixo 

da alimentação e em matérias como a capacitação de empreendedores, a promoção do turismo 

gastronómico e a venda de produtos locais via comércio eletrónico, bem como desenvolver sinergias e 

cooperação entre as empresas dos setores agroalimentar e hoteleiro. Em suma, pretende-se uma 

promoção concertada da Dieta Mediterrânica.  ----------------------------------------------------------------------   
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- Que no dia 4 de setembro, data em que passaram exatamente 539 anos da assinatura do Tratado de 

Alcáçovas, no Paço dos Henriques e 2 anos da inauguração deste monumento depois da sua profunda 

reabilitação, foi assinado, no mesmo local, um Protocolo de Colaboração entre o Município e a APH – 

Academia Portuguesa de História, no âmbito do processo histórico da Vila de Alcáçovas. Nesta 

comemoração dos aniversários atrás referidos estiveram presentes, para além dele próprio, do Senhor 

Vice-Presidente e do Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, a Senhora Presidente 

da APH – Academia Portuguesa de História, Professora Doutora Manuela Mendonça. O Senhor 

Presidente referiu ainda que o prémio, designado “História: Vila das Alcáçovas”, com o valor monetário 

de 1.000,00€ (mil euros), pretende premiar uma obra, édita ou inédita, que tenha como centro da sua 

investigação os séculos XV e XVI.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 6 de setembro, o Município, em parceria com a Terras Dentro – Associação para o 

Desenvolvimento Integrado, entregou ao corpo docente do AEVA – Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo, representado pela Senhora Diretora, Professora Maria Manuel Aleixo, “Agendas Ambientais do 

Professor” para o ano letivo 2018/2019, produzidas pela referida Associação, cofinanciadas pelo Fundo 

Ambiental, da tutela do Ministério do Ambiente e pela ENEA 2020 – Estratégia Nacional de Educação 

Ambiental, da responsabilidade da APA – Agência Portuguesa do Ambiente, com o apoio dos Ministérios 

do Ambiente e da Educação e patrocinadas pelo Município. A “Agenda Ambiental do Professor” trata-se 

de um instrumento prático e útil para o dia-a-dia do professor, mas também do aluno, uma vez que 

contém sugestões de atividades de caráter ambiental passível de serem implementadas em contexto 

escolar. Trata-se, por isso, mais um recurso de sensibilização e promoção da proteção ambiental.  ---------  

- Que nos dias 5, 6 e 7 de setembro foram entregues os Cadernos de Fichas aos alunos do 1.º e 2.º Ciclos 

do Ensino Básico e dos Manuais Escolares aos alunos do 7.º ano em Alcáçovas, Viana e Aguiar, 

respetivamente. Esta iniciativa municipal, que representa um investimento na ordem dos 27.000,00€ 

(vinte e sete mil euros), contempla os manuais escolares e os livros de fichas considerados como material 

de apoio supletivo. O Senhor Presidente transmitiu que, em seu entender, esta medida permite aliviar o 

esforço financeiro das famílias no arranque do novo ano letivo. Por outro lado, garantirá que todos os 

alunos do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico e do 7.º ano (3.º Ciclo) terão acesso aos respetivos manuais e 

cadernos de fichas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que nos dias 7, 10 e 11 de setembro decorreram as primeiras reuniões do Pré-Escolar do AEVA – 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo com os Encarregados de Educação, em Aguiar, Viana do 

Alentejo e Alcáçovas, respetivamente. O executivo municipal em regime de permanência foi convidado 

pelas Senhoras Educadoras de Infância para estar presente nas referidas reuniões. ------------------------------ 
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- Que no dia 9 de setembro, o Senhor Vice-Presidente, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do 

seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, estiveram presentes na apresentação do 

documentário “A Cartografia dos Afetos”, de Tiago Pereira, mentor do projeto “A Música Portuguesa a 

Gostar Dela Própria”, no Cineteatro Vianense. Este documentário, inserido na programação do “Viana em 

Festa”, trata a cultura de tradição oral do nosso Concelho, prosseguindo com a recolha das nossas 

tradições. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que no dia 10 de setembro foi inaugurada a exposição “100 Chocalhos de Excelência, Gente Excelente”, 

no Paço dos Henriques, em Alcáçovas. Na referida inauguração estiveram presentes, para além de todo o 

executivo em regime de permanência, o Senhor Vereador José Filipe Cruz e o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal; o Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura, das Florestas e do 

Desenvolvimento Rural, Dr. Luís Capoulas Santos; a Senhora Diretora Regional de Cultura do Alentejo, 

Dra. Ana Paula Amendoeira; o Senhor Diretor do Centro Distrital de Évora da Segurança Social, Dr. José 

Ramalho; o Senhor Deputado do PS – Partido Socialista à Assembleia da República eleito pelo círculo 

eleitoral de Évora, Dr. Norberto Patinho; o Senhor Deputado do PSD – Partido Social Democrata à 

Assembleia da República eleito pelo círculo eleitoral de Évora, Dr. António Costa da Silva; o Senhor 

Presidente da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Dr. António Ceia da Silva; a 

Senhora Diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, Dra. Paula Caeiro; o Senhor 

Diretor-Adjunto do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, da Delegação Regional do 

Alentejo, Dr. Rui Estriga, entre outros convidados. Estiveram também presentes vários órgãos sociais de 

associações e entidades civis e religiosas do Concelho. Também marcaram presença na inauguração 

desta exposição personalidades nacionais como o cantor Marco Paulo, também Embaixador da “100 

Chocalhos de Excelência, Gente Excelente”; o ator Ruy de Carvalho; a ex-atleta Rosa Mota; ator Luís 

Aleluia e a socialite Cinha Jardim. Do programa da inauguração constaram momentos de Cante 

Alentejano e Fado, juntando mais elementos “Património da Humanidade – UNESCO” ao Fabrico de 

Chocalhos, também Património Cultural Imaterial da Humanidade com Necessidade de Salvaguarda 

Urgente desde dezembro de 2015. Constou ainda a visualização de excertos dos vários momentos da 

recolha das assinaturas, promoção da exposição, etc. Recordou o senhor Presidente que esta iniciativa é 

promovida pelo Município de Viana do Alentejo; a Alenstage Agency e a Fábrica Chocalhos Pardalinho em 

parceria com o Grupo Diário do Sul e a Carzone, cujos representantes também marcaram presença na 

referida inauguração. Recordou ainda o Senhor Presidente que o mote da exposição é: 100 chocalhos 

assinados com uma dedicatória ao Alentejo por 100 personalidades nacionais, tendo por finalidade 

promover a Arte Chocalheira e respetivos Mestres e todo o Património do Concelho, quer material, quer 

imaterial, nos vários planos: cultural, turístico, gastronómico e etnográfico. --------------------------------------- 
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- Que no dia 11 de setembro, esteve presente na reunião mensal do Conselho de Administração da 

GESAMB, EIM – Gestão Ambiental e de Resíduos, em representação da CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que, também no dia 11 de setembro, participou na reunião mensal do Conselho Intermunicipal da 

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora.  ------------------------------------------------ 

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 40.ª alteração ao Orçamento da Despesa - Com dois votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, a 

Câmara ratificou a 40.ª alteração ao Orçamento da Despesa.   ----------------------------------------------------------- 

Ponto seis) Proposta de ratificação da 33.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais - Com dois 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, a 

Câmara ratificou a 33.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais.  -----------------------------------------------  

Ponto sete) 41.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa - Posteriormente à data de elaboração 

da ordem de trabalhos da presente reunião, verificou-se a necessidade de aprovação, por despacho do 

senhor Presidente, de uma alteração ao Orçamento da Despesa, tendo sido essa a alteração número 

quarenta e um, pelo que a que hoje é apresentada para aprovação tem, portanto, o número quarenta e 

dois.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, com dois votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e 

Helena Torrão, foi aprovada a quadragésima segunda proposta de alteração ao Orçamento da Despesa.  

Ponto oito) 34.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais - Com dois votos favoráveis e 

duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, a Câmara aprovou 

a 34.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.  -----------------------------------------------------  

Ponto nove) 8.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com dois votos favoráveis 

e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, a Câmara 

aprovou a 8.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  ----------------------------- 

Ponto dez) Abertura das propostas relativas aos divertimentos a instalar na Feira D’Aires/2018 – Em 

conformidade com a deliberação tomada na reunião de 29 de agosto de 2018, foram recebidas em carta 

fechada as seguintes propostas relativas à instalação de divertimentos na Feira D’Aires/2017: 

- Paulo Alexandre Tavares Mendonça / Pista de Automóveis de Adultos – 3.151,00 €; -------------------------- 

- José Luis Mendonça / Pista de Automóveis de Adultos – 2.021,00 €; ----------------------------------------------- 
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- Florival José Maldonado / Pista de Automóveis de Adultos – 3.115,00 €; ----------------------------------------- 

- Ana Catarina Ventura Pina / Pista de Automóveis de Adultos – 1.870,00 €; -------------------------------------- 

- Joel Jorge Maldonado / Pista de Automóveis de Adultos – 2.615,00 €;  -------------------------------------------- 

- Diamantino José Maldonado / Pista de Automóveis de Adultos – 3.241,00 €; ----------------------------------- 

- Francisco Manuel Rosa Bicho / Carrossel Infantil – 116,00 €;   --------------------------------------------------------- 

- Diversões Simões & Filhos, Ld.ª / Pista Infantil “Magic Cars” – 116,00 €;  ------------------------------------------ 

- Diversões Simões & Filhos, Ld.ª / Pista Infantil de Carrinhos de Choque – 116,00 €. ---------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a montagem da Pista de Automóveis de Adultos de 

Diamantino José Maldonado, por ter apresentado a proposta mais elevada e dos três divertimentos 

infantis (carrossel e duas pistas).  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto onze) Proposta referente ao funcionamento da Piscina Municipal de Alcáçovas na época de 

Inverno 2018/2019 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as diretrizes de funcionamento das 

Piscinas Municipais de Alcáçovas durante a época de Inverno 2018/2019, nos termos da seguinte 

proposta apresentada pela Divisão de Desenvolvimento Social e Humano: 

» Data de abertura – Terça-Feira – 16 de outubro de 2018;  ------------------------------------------------------------  

» Data de encerramento – Quinta-Feira – 16 de maio de 2019; -------------------------------------------------------  

» Dias de encerramento: Sextas, Sábados, Domingos e Segundas;  ---------------------------------------------------  

» Interregnos por ocasião de Festividades: 

   a) Natal e Ano Novo: O último dia de funcionamento do ano de 2018 é a 20 de dezembro e reabre a 2 de 

janeiro de 2019 (as piscinas poderão acolher as atividades de tempos livres neste interregno);  -------------  

   b) Carnaval 2019: Encerra a 5 de março de 2019;  -----------------------------------------------------------------------  

   c) Páscoa 2019: Encerra a 16, 17 e 18 de abril de 2019 (reabre terça-feira, 23 de abril do mesmo ano). 

» Aulas programadas: 

 

Horas Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira 

 

16:00   16:45 

 

HIDRO VITA 

 

Livre 

 

HIDRO VITA 

 

Livre 

 

HIDRO VITA 

 

Livre 

 

16:45   17:45 

  

Livre 

  

Livre 

  

Livre 

 

17:45   18:30 

AMA III 
 

AMA II 

 

Livre 

AMA III 
 

AMA III 

 

Livre 

AMA III 
 

AMA II 

 

Livre 

 

18:30   19:15 

APDZ 
 

AMA 

 

Livre 

 
AMA I 

 

Livre 

APDZ 
 

AMA 

 

Livre 
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19:15   20:00 

 

AMA I 

 

Livre 

 

APDZ 

 

Livre 

 
AMA I 

 

Livre 

 

20:00   20:45 

 

HIDRO 

 

Livre 

 
APDZ 

 Adultos  

 

Livre 

 

HIDRO 

 

Livre 

 

HIDRO VITA – Hidroginástica para o público sénior; 

AMA I – Adaptação ao meio aquático (AMA) para crianças e bebés acompanhados pelo(a) pai/mãe; 

AMA II – AMA para crianças com pé e que não precisam da presença do(a) pai/mãe; 

AMA III – AMA para crianças que estão bem adaptadas, com vista a prepará-las para a aprendizagem; 

AMA – AMA geral para as crianças que se desloquem de Aguiar e Viana do Alentejo; 

APDZ – Aprendizagem dos 4 estilos de natação pura; 

APDZ adultos – Aprendizagem da natação para adultos; 

HIDRO – Hidroginástica para adultos. 

» Preçário: 

   - 1 utilização – 2,00 €; 

   - 5 utilizações – 8,00 €; 

   - Pagamento mensal – 2 utilizações por semana – 15,00 €; 

   - Pagamento mensal – 3 utilizações por semana – 20,00 €. 

   Os preços acima representados são reduzidos em 20% para titulares de Cartão Jovem. 

Ponto doze) Proposta de alteração ao Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2018/2019, 

relativamente ao aprovado em 23 de maio de 2018 – Na reunião de 23 de maio de 2016, a Câmara 

aprovou o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2018/2019. Posteriormente, surgiram novos 

dados enviados pelo Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo relativamente a pedidos 

apresentados pelos Encarregados de Educação, constatando-se a necessidade de ajustamento dos 

circuitos previstos no Plano inicialmente aprovado.  ----------------------------------------------------------------------  

Assim as alterações propostas são as seguintes: 

- O reajustamento do Circuito n.º 3, com a inclusão do Monte “Quinta do Duque”, originando o aumento 

do número de alunos a transportar, bem como o número de quilómetros a efetuar, uma vez que este 

mesmo circuito vai receber um novo aluno do 1.º Ciclo transferido de outro estabelecimento de ensino 

fora do concelho, que não estava previsto e que reside na Quinta do Duque, assim como vai receber duas 

alunas que residem no Montinho do Palanque, uma do 1.º Ciclo e uma outra do 2.º Ciclo que também 

inicialmente não estavam previstas. Este mesmo circuito também deixa de integrar o transporte de uma 

aluna do Ensino Secundário, por força da transferência de matrícula para outro estabelecimento de 
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ensino do concelho de Évora. Deste modo, para este circuito passarão a ser transportados 5 alunos, em 

vez dos dois alunos previstos, havendo um acréscimo de 36 quilómetros ao percurso diário.  ----------------  

A Câmara aprovou por unanimidade as alterações propostas pela Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano ao Plano de Transportes Escolares para o próximo ano letivo.  --------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de atribuição de viagens gratuitas aos Jardins-de-Infância e Escolas do concelho, 

no ano letivo 2018/2019, ao abrigo do Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas – Com base 

numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, fundamentada no disposto na alínea gg) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos artigos 10.º e 13.º do 

Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir as 

seguintes 29 viagens gratuitas aos Estabelecimentos de Ensino do concelho, no ano letivo de 2018/2019: 

A) Jardins de Infância: 

» Viana do Alentejo – 1 viagem;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

» Aguiar – 1 viagem;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Alcáçovas – 2 viagens.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

B) 1.º Ciclo: 

» Viana do Alentejo: 

   - Turmas A e B – 1 viagem;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

   - Turmas C e D – 1 viagem;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

   - Turmas E e F – 1 viagem.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Aguiar: 

    - Turmas A e B – 1 viagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Alcáçovas: 

    - Turmas A e B – 1 viagem; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

    - Turmas C e D – 1 viagem.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

C) 2.º Ciclo: 

» Viana do Alentejo e Aguiar: 

    - 5.º ano – 1 viagem;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    - 6.º ano – 1 viagem.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Alcáçovas: 

    - 5.º ano – 1 viagem;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    - 6.º ano – 1 viagem.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D) 3.º Ciclo: 

» Viana do Alentejo e Aguiar: 
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    - 7.º ano – 1 viagem;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    - 8.º ano – 1 viagem;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    - 9.º ano – 1 viagem.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Alcáçovas: 

    - 7.º ano – 1 viagem;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    - 8.º ano – 1 viagem;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    - 9.º ano – 1 viagem.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E) Secundário: 

    - 10.º ano – 1 viagem;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    - 11.º ano – 1 viagem;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    - 12.º ano – 1 viagem.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

F) Desporto Escolar: 

    - 5 viagens.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

G) Outros Grupos: 

    - 1 viagem.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) 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: 

Ensino Pré-Escolar: 

Freguesia de Alcáçovas: 

- Brian Lourenço Curraleira Martins, subsídio de almoço, escalão A;  -------------------------------------------------  

- Carlota Maria Varandas Matos, subsídio de almoço, escalão A;  -----------------------------------------------------  

- Ester Ribeiro de Oliveira, subsídio de almoço, escalão A;  --------------------------------------------------------------  

- João Pedro Gonçalves Maurício, subsídio de almoço, escalão A;  ----------------------------------------------------  

- Leonor Ferreira Araújo, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------------------------  

- Margarida Curraleira Mateus, subsídio de almoço, escalão A;  -------------------------------------------------------  

- Yasmim Gemaque Sim Sim, subsídio de almoço, escalão B.    ---------------------------------------------------------- 

Ponto quinze) Proposta de atribuição do apoio de 50% do passe escolar a dois alunos do ensino 

secundário – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 
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deliberou por unanimidade comparticipar em 50% do passe escolar dos seguintes alunos do ensino 

secundário que frequentam estabelecimentos de ensino fora do concelho no ano letivo 2018/2019, dado 

que os cursos pretendidos não existem na área de residência dos alunos: 

- Miguel Pacheco Marques, residente na freguesia de Alcáçovas e matriculado no 11.º ano, no Curso 

Cientifico-Humanístico de Ciências e Tecnologias;  ------------------------------------------------------------------------  

- Bruno José Patinha Timóteo, residente na freguesia de Alcáçovas e matriculado no 11.º ano, no Curso 

Cientifico-Humanístico de Artes Visuais.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para a Associação de Cantares Populares Seara 

Nova, como comparticipação nas despesas com a organização do IV Encontro de Música Popular 

“Alentejo é Nossa Terra” - Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Cantares Populares Seara Nova a 

importância de 650,00 € (seiscentos e cinquenta euros), como comparticipação nas despesas com a 

organização do IV Encontro de Música Popular “Alentejo é Nossa Terra”.  -----------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do 

Alentejo, como comparticipação nas despesas inerentes a atividades de apoio aos tempos livres 

desenvolvidas durante o Verão – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do 

Alentejo a importância de 3.597,00 € (três mil quinhentos e noventa e sete euros), como comparticipação 

nas despesas inerentes às atividades de apoio aos tempos livres desenvolvidas durante o Verão.  ----------  

Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar Clube, como 

comparticipação nas despesas inerentes à organização do IV Trail Running – Nos termos da proposta da 

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

Associação Galopar & Pedalar Clube a importância de 600,00 € (seiscentos euros), como comparticipação 

nas despesas inerentes à organização do IV Trail Running.  -------------------------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçpovense, como 

comparticipação nas despesas de pintura do exterior da sua sede – Nos termos da proposta da Divisão 

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

União Alcaçovense a importância de 1.000,00 € (mil euros), como comparticipação nas despesas de 

pintura do exterior do edifício da sua sede.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas inerentes à organização do 5.º 

Festival de Acordeão – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social, a Câmara 

deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana 
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do Alentejo a importância de 1.000,00 € (mil euros), como comparticipação nas despesas inerentes à 

organização do 5.º Festival do Acordeão, por ocasião da Feira D’Aires/2018.  -------------------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verbas para a Associação Equestre de Viana do 

Alentejo, como comparticipação nas despesas inerentes à organização de um Espetáculo de Final de 

Ano, bem como de uma garraiada – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Equestre de Viana do 

Alentejo a importância de 1.000,00 € (mil euros), sendo 600,00 € (seiscentos euros) para comparticipação 

nas despesas inerentes à organização de um espetáculo de final de ano e 400,00 € (quatrocentos euros) 

para comparticipação nas despesas inerentes à organização de uma garraiada por ocasião da Feira 

D’Aires/2018.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para o Clube da Natureza de Alvito, para fazer 

face a despesas suportadas com a realização de atividades de atletismo dirigidas à população – Nos 

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

unanimidade transferir para o Clube da Natureza de Alvito a importância de 800,00 € (oitocentos euros), 

para fazer face às despesas suportadas durante a realização de atividades de atletismo dirigidas à 

população do concelho de Viana do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Helena Torrão questionou se estas atividades não poderão, de futuro, ser 

organizadas pelo Clube de Atletismo de Viana do Alentejo, tendo o senhor Presidente referido que irá 

tomar nota desta sugestão.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e três) 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 ao munícipe José Artur Carracha Quinto, residente em Alcáçovas.  ------------------------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de aprovação do Programa Preliminar relativo à Requalificação de Áreas 

de Estadia e de Serviço de Autocaravanas de Alcáçovas e Viana do Alentejo – Depois de uma pequena 

introdução sobre o assunto por parte do senhor Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade 

aprovar o Programa Preliminar relativo à obra de Requalificação de Áreas de Estadia e de Serviço de 

Autocaravanas de Alcáçovas e Viana do Alentejo.  ------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e cinco) Proposta de aprovação do Estudo Prévio relativo à Requalificação de Áreas de 

Estadia e de Serviço de Autocaravanas de Alcáçovas e Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar o Estudo Prévio relativo à obra de Requalificação de Áreas de Estadia e de Serviço 

de Autocaravanas de Alcáçovas e Viana do Alentejo.  --------------------------------------------------------------------  
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Ponto vinte e seis) Proposta de ratificação do Protocolo de Parceria “Projeto 100 Chocalhos de 

Excelência Gente Excelente – O senhor Presidente apresentou o Protocolo celebrado entre o Município 

de Viana do Alentejo; Nuno David Falagueira Monteiro, mentor e curador da Exposição, Promotor do 

Alentejo; e a Fábrica de Chocalhos Pardalinho, intitulado “Projeto 100 Chocalhos de Excelência Gente 

Excelente”, tendo a Câmara ratificado o mesmo por unanimidade.  --------------------------------------------------  

Ponto vinte e sete) Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de 

Lotes de Terreno para Construção de Habitação – O senhor Vice-Presidente apresentou o projeto de 

Regulamento Municipal de Atribuição de Lotes de Terreno para Construção de Habitação, tendo a 

senhora D. Helena Torrão feito algumas considerações sobre o mesmo. Referiu não achar muito correto o 

texto do n.º 2 do artigo 5.º (admissibilidade ao concurso) …fazem parte do agregado familiar o candidato, 

o cônjuge e filhos menores. Questionou porquê “filhos menores”. Também em relação ao texto do n.º 9 

do mesmo artigo …poderá condicionar a atribuição de lotes a jovens casais (namorados, casados ou em 

união de facto… Porquê “namorados”, questionou.  ------------------------------------------------- 

O senhor Vice-Presidente referiu que sendo este um projeto de regulamento, poderá ser tomado em 

consideração estas questões levantadas pela senhora D. Helena Torrão. -------------------------------------------- 

Esta proposta de projeto de Regulamento foi aprovada por unanimidade.  ------------------------------------------ 

Ponto vinte e oito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 27 de agosto de 2018 

manifestando a intenção de contratar um empréstimo de M/L prazo até ao montante de 400.000,00 €, 

destinado ao Centro Social de Aguiar, junto da Caixa Geral de Depósitos – A Câmara ratificou por 

unanimidade o despacho do senhor Presidente de 27 de agosto de 2018 que após análise das condições 

propostas pelas quatro Instituições de Crédito consultadas para contratação de um Empréstimo de M/L 

Prazo até ao montante de 400.000,00 €, destinado ao Centro Social de Aguiar; manifestou a intenção do 

Município vir a contratar o Empréstimo junto da Caixa Geral de Depósitos, por ter apresentado a 

proposta mais favorável. Através do mesmo despacho e nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código 

do Procedimento Administrativo foi decidido notificar as Instituições de Crédito preteridas para que 

exercessem por escrito, o seu direito de participação no processo, no âmbito da audiência prévia. --------- 

As propostas enviadas pelas Instituições de Crédito consultadas e que serviram de base à intenção de 

adjudicação do empréstimo foram apreciadas pela comissão nomeada para o efeito pela Câmara 

Municipal e o mapa resultante da análise efetuada, que serviu de base ao despacho do senhor Presidente 

ora ratificado, contém a seguinte informação: 

- Caixa Geral de Depósitos: 

• Taxa de juro: Nominal variável indexada à Euribor 6 meses, acrescida de um “Spread” de 1,10 pontos 

percentuais.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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• Reembolso do capital e pagamento de juros: Prestações semestrais postecipadas e sucessivas, 

constantes de capital e com juros ao saldo; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Período carência: 2 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comissões: Por incumprimento: comissão devida pela recuperação de valores em dívida, nas condições 

previstas no precário em vigor;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior: 

• Taxa de juro: Euribor a 6 meses (arredondada à milésima nos termos legais), acrescida de um “Spread” 

de 2,50 pontos percentuais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Reembolso do capital e pagamento de juros: Prestações semestrais postecipadas e sucessivas, 

constantes de capital e com juros ao saldo;  ---------------------------------------------------------------------------------  

• Período carência: 2 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comissões: Abertura – 2.000,00 €; Análise – 150,00 €; Alterações – 150,00 €; Reanálise – Isento; Estudo 

e Montagem – 1.500,00 €; Gestão – Isento; Alterações – Isento; Utilização (tranches) – Isento; Libertação 

antecipada de fundos – Isento; Reembolso antecipado parcial e total – Isento.  ----------------------------------  

- Santander Totta:  

• Taxa de juro: Euribor a 12 meses do mês anterior ao período de contagem de juros, arredondada à 

milésima, acrescida de um “Spread” de 1,94 pontos percentuais; ----------------------------------------------------- 

• Reembolso do capital e pagamento de juros: Prestações Semestrais postecipadas e sucessivas, 

constantes de capital e com juros ao saldo;  ---------------------------------------------------------------------------------  

• Período carência: Até 2 anos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Comissões: Isenção Total. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Novo Banco: 

• Taxa de juro: Euribor a 6 meses, acrescida de um “Spread” de 2,00 pontos percentuais;  --------------------  

• Reembolso do capital e pagamento de juros: Prestações semestrais postecipadas e sucessivas, 

constantes de capital e com juros ao saldo;  ---------------------------------------------------------------------------------  

• Período carência: 2 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comissões: Comissões e despesas de avaliação previstas no preçário, salvo em caso de negociação.  ----  

Ponto vinte e nove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 27 de agosto de 2018 

manifestando a intenção de contratar um empréstimo de M/L prazo até ao montante de 550.000,00 €, 

destinado à Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa em Viana do Alentejo, 

junto da Caixa Geral de Depósitos – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor 

Presidente de 27 de agosto de 2018 que após análise das condições propostas pelas quatro Instituições 

de Crédito consultadas para contratação de um Empréstimo de M/L Prazo até ao montante de 550.000,00 
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€, destinado à Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa em Viana do Alentejo; 

manifestou a intenção do Município vir a contratar o Empréstimo junto da Caixa Geral de Depósitos, por 

ter apresentado a proposta mais favorável. Através do mesmo despacho e nos termos dos artigos 121.º e 

122.º do Código do Procedimento Administrativo foi decidido notificar as Instituições de Crédito 

preteridas para que exercessem por escrito, o seu direito de participação no processo, no âmbito da 

audiência prévia.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As propostas enviadas pelas Instituições de Crédito consultadas e que serviram de base à intenção de 

adjudicação do empréstimo foram apreciadas pela comissão nomeada para o efeito pela Câmara 

Municipal e o mapa resultante da análise efetuada, que serviu de base ao despacho do senhor Presidente 

ora ratificado, contém a seguinte informação: 

- Caixa Geral de Depósitos: 

• Taxa de juro: Nominal variável indexada à Euribor 6 meses, acrescida de um “Spread” de 1,10 pontos 

percentuais.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Reembolso do capital e pagamento de juros: Prestações semestrais postecipadas e sucessivas, 

constantes de capital e com juros ao saldo; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Período carência: 2 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comissões: Por incumprimento: comissão devida pela recuperação de valores em dívida, nas condições 

previstas no precário em vigor;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior: 

• Taxa de juro: Euribor a 6 meses (arredondada à milésima nos termos legais), acrescida de um “Spread” 

de 2,50 pontos percentuais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Reembolso do capital e pagamento de juros: Prestações semestrais postecipadas e sucessivas, 

constantes de capital e com juros ao saldo;  ---------------------------------------------------------------------------------  

• Período carência: 2 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comissões: Abertura – 2.750,00 €; Análise – 150,00 €; Alterações – Isento; Reanálise – Isento; Estudo e 

Montagem – 1.500,00 €; Gestão – Isento; Alterações – Isento; Utilização (tranches) – Isento; Libertação 

antecipada de fundos – Isento; Reembolso antecipado parcial e total – Isento.  ----------------------------------  

- Santander Totta:  

• Taxa de juro: Euribor a 12 meses do mês anterior ao período de contagem de juros, arredondada à 

milésima, acrescida de um “Spread” de 1,94 pontos percentuais; ----------------------------------------------------- 

• Reembolso do capital e pagamento de juros: Prestações Semestrais postecipadas e sucessivas, 

constantes de capital e com juros ao saldo;  ---------------------------------------------------------------------------------  

• Período carência: Até 2 anos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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• Comissões: Isenção Total. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Novo Banco: 

• Taxa de juro: Euribor a 6 meses, acrescida de um “Spread” de 2,00 pontos percentuais;  --------------------  

• Reembolso do capital e pagamento de juros: Prestações semestrais postecipadas e sucessivas, 

constantes de capital e com juros ao saldo;  ---------------------------------------------------------------------------------  

• Período carência: 2 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comissões: Comissões e despesas de avaliação previstas no preçário, salvo em caso de negociação.  ----  

 

O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas e trinta minutos, tendo a minuta 

desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.  --------------------------------------------------------  

 

Eu,                                                                                                    , Assistente Técnico, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

  

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


