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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________
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ATA N.º 23/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 24 / 10 / 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: 16:00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 18/10/2018
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 5.186,00 €
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 ............................................................................................................................................. 1.892.110,04 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ...................................................................................................................................................... 374.544,97 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ......................................................................................................................................................... 8.177,64 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .............................................................................................................................................................8.617,02 €
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 ......................................................................................................................................... 367.446,21 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006820050 ........................................................................................................................................................................ - €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ........................................................................................................................................................ 89.798,87 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................................................... 79.946,42 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 .................................................................................................................................................. 446.793,95 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 .................................................................................................................................................... 47.377,90 €
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 ........................................................................................................................................................................ 1.897.296,04 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................................................ 1.770.628,06 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ...................................................................................................................................................................... 126.667,98 €
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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 10 de outubro 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 3.ª alteração ao Orçamento da Receita; ---------------------------------

6.

Proposta de ratificação da 49.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------

7.

Proposta de ratificação da 12.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ----------------

8.

Proposta de ratificação da 50.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------

9.

Proposta de ratificação da 39.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------

10. 51.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------------11. 40.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------------12. 13.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ---------------------------------13. Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar com a DECO – Associação Portuguesa para a
Defesa do Consumidor; ----------------------------------------------------------------------------------------14. Proposta de transferência de verba para a Liga dos Combatentes (Núcleo de Évora); ---------15. Proposta de transferência de verba para a Cáritas Arquidiocesana de Évora, ao abrigo do
Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género; ---------------16. Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; --------------------17. Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que determinaram a atribuição
de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar; ----------------------------------------------------------18. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais; --------------------------------------------------------------------------------------------19. Proposta de transferência de verba para a Associação de Caçadores e Pescadores de Aguiar
(organização de Convívio Piscatório); -----------------------------------------------------------------------20. Proposta de transferência de verba para a Associação Musical de Artes e Tradições de
Alcáçovas (atividades por ocasião do 1.º aniversário da Associação); -------------------------------
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21. Proposta de aprovação da proposta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a
celebrar com o Clube de Atletismo de Viana do Alentejo; ------------------------------------------22. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Protocolo de
Colaboração celebrado entre o Município de Viana do Alentejo e o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I.P. -------------------------------------------------------------------------------------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 recordou que até ao dia 30 de outubro estão abertas as inscrições
para a atribuição de bolsas de estudo aos alunos do concelho de Viana do Alentejo que frequentem o
ensino superior, sublinhando que a Bolsa de Estudo por Carência Económica visa apoiar os alunos no
início e prosseguimento dos estudos, que comprovem ter dificuldades económicas e que tenham
aproveitamento escolar. Disse o senhor Presidente que se pretende, deste modo, minorar as dificuldades
económicas sentidas por alguns agregados familiares do Concelho, que representam sérios obstáculos à
continuidade dos estudos por parte dos seus educandos e garantir, assim, a igualdade de oportunidades a
todos os jovens. A Bolsa de Estudo é suportada integralmente pelo Município, durante 10 meses, com o
valor mensal de 80,00€ (oitenta euros), ou seja, 800,00€ (oitocentos euros) por aluno e por ano letivo.
- O Senhor Presidente informou que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, Professor Doutor
Marcelo Rebelo de Sousa, encarregou a respetiva Casa Civil de agradecer a este Município o envio de
edições do Boletim Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que no âmbito do Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Lei n.º
24/98, de 26 de maio, foi enviada aos titulares do direito de oposição a proposta de Documentos
Previsionais do próximo ano, com vista à sua audição. O senhor Presidente lembrou que os senhores
Vereadores eleitos pela CDU poderão apresentar as propostas que entenderem convenientes para
inclusão nos referidos Documentos. --------------------------------------------------------------------------------------------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 10 de outubro de 2018 – A
Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 10 de
outubro de 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 10 de
outubro, inserida na programação do “Mês Sénior”, teve lugar uma sessão de cinema no Cineteatro
Vianense, tendo sido exibido o filme “A Mãe é que Sabe”. -------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 11 de outubro 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 e que nesse mesmo dia o executivo em regime
de permanência reuniu com o executivo da Junta de Freguesia de Alcáçovas, em mais uma reunião
periódica, na qual foram abordados assuntos de vária ordem. --------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que no dia 12 de outubro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal –
Miguel Bentinho, esteve presente na Noite de Fados do “Mês Sénior”, que decorreu no Salão da antiga
Cooperativa, em Aguiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que também no dia 12 de outubro, o Senhor Vice-Presidente, a convite
do CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora, esteve presente na cerimónia de
promoção a Bombeiros de 3.ª classe dos estagiários que frequentaram a Escola Conjunta de Formação de
Bombeiros de 2017/2018. A cerimónia decorreu no Quartel dos Bombeiros de Évora. ---------------------- O senhor Presidente informou que no dia 13 de outubro, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal –
Miguel Bentinho e o senhor Vereador Paulo Manzoupo estiveram presentes numa sessão de teatro
amador de revista, no Cineteatro Vianense, inserida na programação do “Mês Sénior”. ------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 14 de outubro, todo o executivo em regime de permanência
esteve presente nas comemorações do 33.º aniversário da Freguesia de Aguiar, no Salão da antiga
Cooperativa desta freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 15 de outubro esteve presente numa reunião da Assembleia
Intermunicipal da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo, em
Beja e que no mesmo dia o executivo em regime de permanência reuniu com o executivo da Junta de
Freguesia de Viana do Alentejo, em mais uma reunião periódica. ----------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que ainda no dia 15 de outubro, reuniu o Conselho Municipal da Juventude
de Viana do Alentejo, nos Paços do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 16 de outubro, o Senhor Vice-Presidente participou na reunião
mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, em Alvito e que
nesse mesmo dia, ele próprio esteve presente numa sessão de apresentação do projeto “PlaCarvões-EC
de Plásticos a Carvões Ativados – Economia Circular nos plásticos agrícolas e urbanos, nas instalações da
CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Recordou que o referido projeto, submetido ao
Fundo Ambiental, tem como objetivo aplicar os princípios da Economia Circular na cadeia de valor dos

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24/10/2018

Fl.5

____________

__________

____________

__________

plásticos, com a valorização de resíduos de plásticos (plástico agrícola, plásticos descartáveis e fração não
valorizada dos Resíduos Urbanos) e resulta de uma parceria da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, da GESAMB EIM – Gestão Ambiental e de Resíduos e da Universidade de Évora. -------------------- O senhor Presidente referiu que ainda no dia 16 de outubro participou na reunião mensal do Conselho
Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. Entre os pontos da
Ordem de Trabalhos, constaram os Documentos Previsionais da CIMAC para 2019 e respetivo Plano de
Ação que integra projetos intermunicipais, nos quais o Município de Viana participa. ----------------------- O senhor Presidente referiu que também no dia 16 de outubro, todo o executivo municipal em regime
de permanência esteve presente na Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Viana do Alentejo,
no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo. --------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 17 de outubro, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal –
Miguel Bentinho e o senhor Vereador Paulo Manzoupo estiveram presentes na iniciativa “Jogos
Tradicionais”, inserida no Mês Sénior e que decorreu no Salão da antiga Cooperativa de Aguiar. ------------ O senhor Presidente referiu que também no dia 17 de outubro, o executivo em regime de permanência
reuniu com o executivo da Junta de Freguesia de Aguiar, em mais uma reunião periódica, na qual foram
abordados assuntos de vária ordem. ------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 18 de outubro, reuniu a Comissão Organizadora da Romaria a
Cavalo Moita -Viana do Alentejo (Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Câmara Municipal da Moita,
Associação Equestre de Viana do Alentejo e Associação de Romeiros da Tradição Moitense), na Moita,
preparando-se já a edição de 2019. Em representação do Município estiveram presentes o Senhor
Vereador Paulo Manzoupo e Técnicos da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano. ---------------------- O senhor Presidente informou que no dia 19 de outubro, todo o executivo em regime de permanência
esteve presente no Dia do Diploma, promovido pelo Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, que
decorreu no Cineteatro Vianense, com o apoio do Município. Esta iniciativa visa premiar o valor, a
excelência e os bons resultados obtidos. Aos alunos que integram o Quadro de Excelência da sua escola,
foi entregue um Diploma e aos alunos do 1.º Ciclo foi oferecido um voucher de material escolar a utilizar
nas papelarias locais no montante de 12,00€ (doze euros) cada. Aos alunos do 2.º e 3.º Ciclos foi entregue
um Diploma e voucher com 7 entradas gratuitas nas piscinas municipais, com utilização válida na época
de inverno (Piscina Coberta) ou na época de verão. Os alunos que terminaram o Ensino Secundário
receberam igualmente um Diploma e um voucher com entradas gratuitas nas piscinas municipais, nos
moldes referidos. O melhor aluno do 12.º ano (com melhor média final) recebeu, para além do Diploma,
um prémio de mérito no valor de 500,00€ (quinhentos euros), oferecido pelo Município. O Senhor
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Presidente, que integrou a Mesa de Honra, disse que na sua intervenção felicitou toda a comunidade
escolar, não só os alunos premiados, mas também todos os outros pelo trabalho e pelo esforço, as
famílias, os professores, o pessoal auxiliar, a Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo, Maria Manuel Aleixo e a sua equipa. Referiu ainda que o Município continuará a trabalhar como
até aqui para proporcionar aos alunos, professores e a toda a comunidade escolar as melhores condições
de trabalho para que possam obter os melhores resultados possíveis. Neste trabalho estão incluídos
todos os investimentos que o Município está a realizar na área da educação, nomeadamente a
Requalificação dos Passeios, a Requalificação da EBSIS – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, o
Plano de Promoção do Sucesso Escolar, Prémios deste tipo, entre outros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 20 de outubro, todo o executivo municipal em regime de
permanência e o Senhor Vereador José Filipe Cruz estiveram presentes na cerimónia de inauguração do
Monumento aos Combatentes de Alcáçovas, no Jardim Público desta freguesia, numa iniciativa
promovida pelo Núcleo de Évora da Liga dos Combatentes e da Delegação de Alcáçovas da mesma Liga,
em parceria com o Município e com a Junta de Freguesia local. Na cerimónia, para além de autarcas,
familiares de combatentes e representantes de entidades e associações, estiveram presentes o Senhor
Presidente da Liga dos Combatentes, Tenente General Joaquim Chito Rodrigues, que presidiu; o Senhor
Diretor da Formação do Exército, Major General Jorge Reis; o Senhor Presidente do Núcleo de Évora da
Liga dos Combatentes, Sargento-Ajudante Paulo Pagará e o Senhor Arquiteto Varandas dos Santos, autor
do projeto e membro da direção da Liga dos Combatentes. O Senhor Presidente, aquando da sua
intervenção, recordou a memória dos que lutaram no cumprimento do dever em condições muito
adversas, perdendo um período importante das suas vidas ao serviço da Pátria, tendo admitido que o
monumento ora inaugurado representa uma homenagem aos militares de Alcáçovas que combateram e
àqueles que perderam a vida na Guerra do Ultramar, concretamente José Fontes, António Gião,
Bernardino Merca, Idalino Carvalho e Manuel Santos. -------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que também no dia 20 de outubro, todo o executivo em regime de
permanência esteve presente no Baile da Pinha do “Mês Sénior”, que decorreu na Sociedade União
Alcaçovense. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que nos dias 22 e 23 de outubro decorreram as já habituais Sessões de
Trabalho com a População, promovidas pelo executivo em regime de permanência, com o objetivo de
recolher contributos que possam enriquecer os Documentos Previsionais para 2019, designadamente o
Plano de Atividades e o Orçamento. No dia 22 de outubro, a Sessão realizou-se em Alcáçovas, no
Auditório Tomaz Ribas, no Paço dos Henriques e no dia 23 de outubro realizou-se em Aguiar, no Salão da
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Junta de Freguesia. Em Viana, a Sessão decorrerá no dia 24 de outubro. O Senhor Presidente disse que
esta iniciativa, para além da recolha dos referidos contributos, serve também para esclarecer
dúvidas/questões dos munícipes, com o objetivo de melhorar e dar resposta às necessidades reais da
população, promovendo e prestando um melhor serviço público. ---------------------------------------------------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 3.ª alteração ao Orçamento da Receita – Com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a
Câmara ratificou a 3.ª alteração ao Orçamento da Receita. ------------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de ratificação da 49.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 49.ª alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de ratificação da 12.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos - Com três
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe
Cruz, a Câmara ratificou a 12.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. --------------------------------Ponto oito) Proposta de ratificação da 50.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 50.ª alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de ratificação da 39.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 39.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------- -----------------Ponto dez) 51.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
51.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. -------------------------------------- ----------------------------Ponto onze) 40.ª Proposta de 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
aprovou a 40.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. ----------------------------------------Ponto doze) 13.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimento – Com três votos favoráveis
e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara
aprovou a 13.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -------------------------------------
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Ponto treze) Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar com a DECO – Associação Portuguesa para
a Defesa do Consumidor – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar uma proposta de Protocolo de
Colaboração a celebrar com a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, pelo prazo de
um ano, renovável sucessivamente por igual período, até ao limite de três anos. Nos termos do Protocolo
em causa, caberá ao Município pagar à Associação o montante mensal de 125,00 € (cento e vinte e cinco
euros), acrescido de 18,54 € (dezoito euros e cinquenta e quatro cêntimos) referente às deslocações da
Jurista ao Município (valores a que acresce o IVA). ----------------------------------------------------------------------Resultando deste Protocolo encargos financeiros em mais de um ano económico, cabe ao senhor
Presidente autorizá-los, ao abrigo da competência que lhe foi delegada pela Assembleia Municipal na
sessão extraordinária de 24 de novembro de 2017, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro na redação atual. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Liga dos Combatentes (Núcleo de Évora) –
Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a Liga dos Combatentes – Núcleo de Évora, a importância de 1.905,00 € (mil
novecentos e cinco euros), como comparticipação nas despesas da construção de um Monumento aos
Combatentes da Freguesia de Alcáçovas, inaugurado naquela Freguesia, no passado dia 20 de outubro. O
senhor Vice-Presidente, a propósito deste assunto, disse que a iniciativa partiu de um conjunto de excombatentes de Alcáçovas que angariou cerca de dois mil euros, sendo a restante verba conseguida com
os apoios da Junta de Freguesia de Alcáçovas e do Município de Viana do Alentejo. ---------------------------Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a Cáritas Arquidiocesana de Évora, ao abrigo do
Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género – Nos termos da
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo da alínea c) da cláusula quinta do
Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género, ratificado na reunião da
Câmara Municipal de 9 de agosto de 2017, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Cáritas
Arquidiocesana de Évora, a importância de 1.000,00 € (mil euros). -------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento
Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social do Reformado,
Pensionista e Idoso a Joaquim Augusto Palma Destapado, residente em Viana do Alentejo. -----------------Ponto dezassete) Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que determinaram a
atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar – Nos termos das propostas da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar os despachos do
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senhor Presidente exarados a 8, 9 e 11 de outubro de 2018, que concederam os seguintes subsídios no
âmbito da Ação Social Escolar:
- Luis Carlos Torres de Teves, aluno do Ensino Pré-Escolar de Viana do Alentejo, subsídio de almoço,
escalão A; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rodrigo Miguel Corraleira Bico, aluno do Ensino Pré-Escolar de Alcáçovas, subsídio de almoço, escalão B.
- Fabiana Flores Ciríaco, aluna do Ensino Pré-Escolar de Alcáçovas, subsídio de almoço, escalão A; --------- Yuri Miguel dos Santos Pereira, aluno do 1.º Ciclo de Viana do Alentejo, subsídio de almoço, escalão A;
- António Manuel Fonseca Agostinho, aluno do 1.º Ciclo de Viana do Alentejo, subsídio de almoço,
escalão A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao
abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir as seguintes verbas:
- Para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo / 3.º trimestre de 2018 – 453,00 € (quatrocentos
e cinquenta e três euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas” / 3.º trimestre de 2018 – 299,70 € (duzentos e
noventa e nove euros e setenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------- Para O Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas”, com destino ao Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos
do Cante” / 3.º trimestre de 2018 – 213,60 € (duzentos e treze euros e sessenta cêntimos). ----------------- Para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas / 3.º trimestre de 2018 – 297,60 € (duzentos e
noventa e sete euros e sessenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a Associação de Caçadores e Pescadores de
Aguiar (organização de Convívio Piscatório) – Sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por
se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis e com base na proposta da
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, transferir para a Associação de Caçadores e Pescadores de
Aguiar a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas de
organização de um convívio piscatório. -------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a Associação Musical de Artes e Tradições de
Alcáçovas (atividades por ocasião do 1.º aniversário da Associação) – Nos termos da proposta da
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a
Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas a importância de 400,00 € (quatrocentos euros),
como comparticipação nas despesas das atividades comemorativas do primeiro aniversário da Associação
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que decorrerão nos dias 26 e 27 de outubro e que integrarão uma Noite de Fados e um espetáculo de
Música Tradicional Portuguesa. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de aprovação da proposta de Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo a celebrar com o Clube de Atletismo de Viana do Alentejo – Nos termos da proposta da
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara aprovou por unanimidade a proposta de
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município e o Clube de Atletismo
de Viana do Alentejo, a vigorar entre 26 de outubro de 2018 e 25 de outubro de 2019, no montante de
1.950,00€ (mil novecentos e cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Protocolo
de Colaboração celebrado entre o Município de Viana do Alentejo e o Instituto Português do Desporto
e Juventude, I.P. – Sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo, por se encontrar impedido, a
Câmara ratificou, com quatro votos favoráveis, o despacho do senhor Presidente de 18 de setembro de
2018, que aprovou o Protocolo de Colaboração Financeira celebrado entre o Município e o Instituto
Português do Desporto e Juventude, relativo ao financiamento do Projeto “Jovens Sobre Rodas, por um
concelho sem fogos”, promovido ao abrigo do Programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e
Florestas”, que visa promover práticas de voluntariado juvenil no âmbito da preservação da natureza,
florestas e respetivos ecossistemas. Nos termos da cláusula segunda do referido Protocolo, o Instituto
Português do Desporto e Juventude transferiu para o Município a importância necessária ao pagamento
de dez euros diários a cada um dos seguintes jovens voluntários que integraram o Projeto:
- Joana Filipa Romão Viegas, durante 15 dias – 150,00 € (cento e cinquenta euros); ----------------------------- João Miguel Cristóvão Manzoupo, durante 17 dias – 170,00 € (cento e setenta euros); ----------------------- Mélanie Cansado Fernandes, durante 1 dia – 10,00 € (dez euros); -------------------------------------------------- Marta Sofia Ferro Maia, durante 45 dias – 450,00 € (quatrocentos e cinquenta euros); ----------------------- Mónica Banha Palhais, durante 50 dias – 500,00 € (quinhentos euros); ------------------------------------------- Mafalda Banha Palhais, durante 50 dias – 500,00 € (quinhentos euros); ------------------------------------------ Marta Sofia Fava Vinagre, durante 45 dias – 450,00 € (quatrocentos e cinquenta euros); -------------------- Rafaela Sofia Pires Bento, durante 17 dias – 170,00 € (cento e setenta euros); ---------------------------------- Beatriz Bentinho, durante 15 dias – 150,00 € (cento e cinquenta euros); ----------------------------------------- Raquel Filipa Bagão Cardoso, durante 15 dias – 150,00 € (cento e cinquenta euros); -------------------------- Patrícia Vanessa Macedo Fernando, durante 30 dias – 300,00 € (trezentos euros); ---------------------------- Ana Rita Fava Bonito, durante 30 dias – 300,00 € (trezentos euros); ----------------------------------------------- Cristina Isabel Pelado Amante, durante 30 dias – 300,00 € (trezentos euros). -----------------------------------
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O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas, tendo a minuta desta ata sido
aprovada por unanimidade no final da mesma.

Eu,

, Chefe da D.G.R., a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

