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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 05/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 25 / 02 / 2015 

PRESENÇAS 

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

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

 FALTAS JUSTIFICADAS  

  - ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, Vereadora, por  
    motivo de doença 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 19/02/2015 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 5.442,54 € 

FUNDOS DE MANEIO  ......................................................................................................................................................... 3.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES  ................................................................................................. 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ............................................................................................................ 1.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 3 – FLORBELA DA LUZ DESCALÇO FERNANDES  ................................................................................. 1.000,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ...............................................................................................................   956.198,56 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ....................................................................................................................  500.847,86 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...................................................................................................................        5.743,23 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 7.957,32 € 

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

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

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

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006535950  ....................................................................................................................... 17.625,74 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  .......................................................................................................   43.561,63 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250  ......................................................................................................................... 1.160,60 € 

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  .....................................................................................................................      2.995,71 € 

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ...................................................................................................................   585,61 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  20.990,14 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..............................................................................................................      26.959,09 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ................................................................................................................   158.434,88 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .......................................................................................................................................  961.641,10 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................. 818.631,39 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 143.009,71 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de 

trabalhos era a seguinte:  

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

2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 11 de fevereiro de 2015;  -------------------  

3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 18 de fevereiro de 2015;  ------------  

4. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 3 de dezembro de 2014;  -------------------  

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

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

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

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

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

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

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

10. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades 

Desportivas;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Proposta de transferência de verba para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova;  -----  

12. Proposta de transferência de verba para a Associação Nacional de Municípios Portugueses (quota 

anual);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

14. Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que concederam apoios em espécie à 

Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova e ao Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do 

Alentejo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu a atribuição da 

classificação de Empreendimento de Turismo em Espaço Rural – Casa de Campo;  ------------------------  

16. Proposta de abertura de Concurso Público para Concessão de Exploração dos Bares e Restaurante das 

Piscinas Municipais de Alcáçovas, aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos e 

designação do respetivo júri;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

17. Designação do representante do dono da obra nas Empreitadas de Reutilização do Paço dos 

Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas e de Recuperação do 

Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas;  ------------------------------------------------------------------------  
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18. Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da Empreitada de 

Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas (artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

273/2003, de 29 de outubro);  --------------------------------------------------------------------------------------------  

19. Proposta de ratificação do Protocolo “GAL Terras Dentro 2010”.  ------------------------------------------------  

O senhor Presidente informou que a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa lhe comunicou a sua 

impossibilidade de estar presente por se encontrar doente e propôs a justificação da respetiva falta. 

Mediante votação por escrutínio secreto da qual resultou unanimidade, foi a falta justificada.  -------------  

Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

declarado aberto o período de antes da ordem do dia: 

- O senhor Presidente referiu-se ao facto dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa 

não terem podido participar na reunião extraordinária realizada no passado dia 18 de fevereiro, 

respetivamente por motivos pessoais e de saúde. Essa reunião foi marcada com o principal objetivo de 

aprovar a documentação a submeter à segunda reunião plenária da Comissão de Acompanhamento da 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo sendo a urgência do assunto justificada pela 

intenção do Município de ver aprovada a Revisão do Plano Diretor Municipal até ao dia 30 de junho de 

2015. Se esta data limite não for cumprida, a entrada em vigor no final de junho de 2015 de nova 

legislação sobre esta matéria porá em causa alguns aspetos do trabalho já realizado, obrigando a refazê-

lo de acordo com as novas regras. Disse o senhor Presidente que o documento enviado com a 

convocatória para a reunião extraordinária de 18 de fevereiro sofreu ainda algumas alterações pelo que 

a versão aprovada e submetida à reunião da Comissão de Acompanhamento foi entregue em CD ao 

senhor Vereador João Penetra imediatamente antes do início da presente reunião. O senhor Presidente 

referiu ainda que a próxima reunião da Comissão de Acompanhamento terá lugar no próximo dia 13 de 

março, em Évora, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e que se for 

considerado útil para os senhores Vereadores que não puderam estar presentes na reunião 

extraordinária de 18 de fevereiro, a equipa que está a proceder à revisão do Plano Diretor Municipal – 

RTGEO, Ld.ª – está disponível para reunir novamente, agora com toda a Vereação. Pretendendo-se obter 

um Documento o mais abrangente possível, todos os contributos são benvindos.  ------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra disse que iria transmitir estas informações à senhora Vereadora Rosa 

Barros da Costa e diria depois o que se lhes oferecesse sobre o assunto.  ------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra referiu que a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa lhe transmitiu o 

seu agrado pelo facto de já se encontrarem marcados os lugares de estacionamento para pessoas com 

mobilidade reduzida, em Alcáçovas. Formulou votos de que em Viana também isso se verifique.  ----------  
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- A este propósito, o senhor Vereador Paulo Manzoupo disse que em Viana está em curso a reparação da 

calçada junto ao Centro Escolar, pelo que se está a equacionar a possibilidade de efetuar a marcação 

desse estacionamento de uma forma mais duradoura, com a própria calçada.  ----------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra referiu que os votos que formulou não têm implícita qualquer crítica. 

Ainda no período de Antes da Ordem do Dia, todos os membros da Câmara felicitaram o Grupo Coral 

Feminino Paz e Unidade de Alcáçovas pelo seu desempenho no Programa Got Talent Portugal.  -----------  

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 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 11 de fevereiro de 2015 – A 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata relativa à reunião ordinária de 11 de fevereiro de 2015.  

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 18 de fevereiro de 2015 

– Com a abstenção do senhor Vereador João Penetra por não ter estado presente, foi aprovada com três 

votos favoráveis a ata relativa à reunião extraordinária de 18 de fevereiro de 2015.  ---------------------------  

Ponto quatro) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 3 de dezembro de 2014 - A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 3 de dezembro de 2014.  ----------  

Ponto cinco) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 12 de 

fevereiro foi realizada uma reunião com a Junta de Freguesia de Alcáçovas, no âmbito das habituais 

reuniões periódicas com as Juntas de Freguesia.  --------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu-se aos desfiles de carnaval que tiveram lugar em Viana do Alentejo e 

Alcáçovas, respetivamente nos dias 15 e 17 de fevereiro. Em termos de apreciação genérica, tanto um 

como outro revelaram-se melhores do que no ano passado.  ----------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 18 de fevereiro teve lugar uma reunião com a Junta de 

Freguesia de Viana do Alentejo, no âmbito das habituais reuniões periódicas com as Juntas de Freguesia.  -  

- O senhor Presidente informou que no dia 19 de fevereiro teve lugar uma reunião com a GNR – Guarda 

Nacional Republicana, para preparação da próxima Romaria a Cavalo “Moita – Viana do Alentejo”. 

Também neste dia teve lugar uma reunião com a Junta de Freguesia de Aguiar, no âmbito das habituais 

reuniões periódicas com as Juntas de Freguesia. A este propósito, o senhor Presidente acrescentou que 

se continua a trabalhar tendo em vista as restrições financeiras que a referida Junta de Freguesia vem 

referindo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 20 de fevereiro teve lugar a sessão ordinária da Assembleia 

Municipal e uma reunião do CLAS – Conselho Local de Ação Social.  -------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente informou que no dia 21 de fevereiro o Chefe do seu Gabinete de apoio pessoal – 

Dr. Bruno Borges – participou, em Reguengos de Monsaraz, na Gala da Cidade Europeia do Vinho.  -------  

- O senhor Presidente informou que no dia 21 de fevereiro, conjuntamente com o senhor Vereador 

Paulo Manzoupo, participou na Festa de Aniversário do Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, 

na qual esteve presente o Grupo Coral Velha Guarda. O senhor Presidente manifestou a sua satisfação 

por verificar que os Grupos Corais masculinos de Viana, sobretudo o Grupo Coral Velha Guarda, têm 

admitido elementos jovens que garantem a continuidade do Cante Alentejano sem ser necessário formar 

novos Grupos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 22 de fevereiro participou no almoço comemorativo do 

décimo aniversário da Associação Equestre de Viana do Alentejo.  ---------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 23 de fevereiro decorreu em Viana do Alentejo uma reunião 

do Conselho Executivo da AMGAP – Associação de Municípios Para a Gestão da Água Pública.  -------------  

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 24 de fevereiro participou numa reunião do Conselho 

Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central que decorreu em Portel.  ---------------  

- O senhor Presidente informou ter estado presente hoje nas comemorações do 46.º aniversário do 

Diário do Sul. Todos os membros da Câmara Municipal endereçaram votos de felicitações ao Grupo 

(Jornal e Televisão), enaltecendo a importante ação do mesmo nesta região, contribuindo para a 

promoção e desenvolvimento do Alentejo.  --------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que este Município, à semelhança de anos anteriores, participará na BTL – 

Feira Internacional de Turismo que decorre de 25 de fevereiro a 1 de março, na FIL – Feira Internacional 

de Lisboa e que tem como destino convidado o Alentejo. A promoção do concelho de Viana do Alentejo, 

tal como sucedeu na edição anterior, surge integrada na Turismo do Alentejo e Ribatejo, ERT e vai servir 

para promover a Romaria a Cavalo que terá lugar em abril, divulgar as potencialidades do concelho e o 

seu artesanato tradicional e atual de modo a atrair cada vez mais visitantes com vista ao 

desenvolvimento e apoio da economia local. No sábado, dia 28 de fevereiro, irá estar em exposição na 

entrada da FIL – Feira Internacional de Lisboa o carro-andor que transporta a imagem de Nossa Senhora 

da Boa Viagem durante a Romaria a Cavalo que terá lugar de 22 a 26 de abril. O Cante Alentejano 

também irá marcar presença, com a participação do Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo no 

desfile de Grupos Corais, que terá lugar dia 1 de março, pelas 15:00 horas.  --------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que para assinalar o Dia Internacional da Mulher, será exibida no 

Cineteatro Vianense, no dia 7 de março, a partir das 21:30 horas, a peça de teatro/espetáculo Feminino. 

A iniciativa é promovida pelo Município de Viana do Alentejo e surge no âmbito do Programa Teatral 

Peça a Peça. A peça a exibir é uma adaptação de textos de duas autoras brasileiras – Paula Giannini e 
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Ingrid Guimarães – que abordam a problemática das mulheres face aos seus maiores ou menores 

adversários – os homens. A peça tem encenação e adaptação de Ana Picoito e conta com as 

interpretações de Carolina Pinto e Mafalda Van Zeller.  -----------------------------------------------------------------  

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

Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso (Oficina Domiciliária) – A Câmara 

deliberou por unanimidade atribuir os seguintes apoios em espécie no âmbito da “Oficina Domiciliária”, 

ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso: 

- Titular do cartão n.º 101 – Reparação de canalização;  -----------------------------------------------------------------  

- Titular do cartão n.º 200 – Retificação de degrau e colocação de corrimão.  -------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Ao abrigo do 

respetivo Regulamento e conforme informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social do reformado, pensionista e idoso aos 

seguintes munícipes: 

De Viana do Alentejo: 

- Custódia Maria Pires Lagarto Penetra;  -------------------------------------------------------------------------------------  

- Luisa Teresa Alves Mira;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Elisa Antónia Lagarto Patão Gregório;  --------------------------------------------------------------------------------------  

- Manuel Joaquim Salvaterra.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

De Alcáçovas: 

- Maria Felizarda Raimundo Monteiro;  --------------------------------------------------------------------------------------  

- António Jacinto Serra dos Santos.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Ao abrigo do 

respetivo Regulamento e conforme informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do cartão social do reformado, pensionista e 

idoso dos seguintes munícipes de Viana do Alentejo: 

- Antónia de Jesus Nunes Manilhas;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fortunata Maria Conceição Pires Falé.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Modalidades Desportivas – Nos termos do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades 
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Desportivas e conforme proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou 

por unanimidade transferir as seguintes verbas: 

- Alcáçovas Atlético Clube / época desportiva de 2014/2015: 

> Futsal – 1.600,00 €;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

> Tiro (1.ª e 2.ª tranches) – 400,00 €;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

> Transporte (futsal e tiro) – 2.216,16 €.  ------------------------------------------------------------------------------------  

- Sporting Clube de Viana do Alentejo: 

> Transporte (futebol sénior) – 2.667,50 €;  ---------------------------------------------------------------------------------  

> Transporte (futsal) – 955,80 €; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

> Equipas e treinador habilitado – 10.800,00 €.  ---------------------------------------------------------------------------  

- Sport Club Alcaçovense: 

> Transporte (futebol sénior) – 3.153,60 €;  ---------------------------------------------------------------------------------  

> Equipas e treinador habilitado – 9.000,00 €.  -----------------------------------------------------------------------------  

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

Nova – Com base numa proposta enviada pela Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

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

importância de 700,00 € (setecentos euros) como comparticipação nas despesas que a referida 

Associação terá por ocasião da sua participação no churrasco a decorrer no âmbito das próximas 

comemorações do 25 de Abril e da sua participação na animação de rua que decorrerá na tarde da 

chegada a Viana do Alentejo da XV Romaria a Cavalo.   --------------------------------------------------------------------

- 

Ponto doze) Proposta de transferência de verba para a Associação Nacional de Municípios Portugueses 

(quota anual) – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a transferência para a ANMP (Associação 

Nacional de Municípios Portugueses) da importância de 4.218,00 € (quatro mil duzentos e dezoito 

euros), correspondente à quota anual de 2015.  ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais – Nos termos do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais e 

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

unanimidade transferir as seguintes verbas: 

- Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo (3.º e 4.º trimestres de 2014) – 559,50 €.  ----------------------  

- Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo (4.º trimestre de 2014) – 219,90 €.  -------------------------  

- Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense / Ballet e Sevilhanas (3.º trimestre de 2014) – 637,20 €.  

- Sociedade União Alcaçovense / Banda Filarmónica (4.º trimestre de 2014) – 318,60 €.  ----------------------  
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- Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova / Grupo de Teatro Amador da Secção Cultural “O 

Restolho” (3.º trimestre de 2014) – 374,40 €.  -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que concederam apoios em 

espécie à Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova e ao Grupo Motard “Os Xananas” de 

Viana do Alentejo – Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou por unanimidade ratificar os despachos do senhor Presidente que concederam os 

seguintes apoios em espécie: 

- Dia 21 de janeiro – Cedência das instalações do Cineteatro para o ensaio do Grupo de Teatro da Secção 

Cultural “O Restolho” da Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova. Custo: 20,04 €;  ------------  

- Dia 2 de fevereiro - Cedência das instalações do Cineteatro para o ensaio do Grupo de Teatro da Secção 

Cultural “O Restolho” da Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova. Custo: 26,46 €;  ------------  

- Dia 7 de fevereiro – Cedência e transporte de mesas, cadeiras e gradeamentos e impressão de 50 

cartazes em A3 para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo. Custo: 47,06 €; -------------------  

- Dia 9 de fevereiro - Cedência das instalações do Cineteatro para o ensaio do Grupo de Teatro da Secção 

Cultural “O Restolho” da Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova. Custo: 20,04 €.  ------------  

Ponto quinze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu a 

atribuição da classificação de Empreendimento de Turismo em Espaço Rural – Casa de Campo – A 

Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente de 18 de fevereiro de 2015, 

através do qual foi atribuída ao Monte da Burquilheira, Sociedade Agrícola e Turística, Unipessoal, Ld.ª, 

em Alcáçovas, a classificação de Empreendimento de Turismo em Espaço Rural – Casa de Campo e foi 

fixada a sua capacidade máxima em cinco quartos duplos e uma suite.  --------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de abertura de Concurso Público para Concessão de Exploração do Bar-

Restaurante das Piscinas Municipais de Alcáçovas, aprovação do Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos e designação do respetivo júri – A Câmara deliberou por unanimidade abrir concurso público 

para a adjudicação da concessão de exploração dos bares e restaurante das Piscinas Municipais de 

Alcáçovas tendo aprovado o respetivo Programa de Concurso e Caderno de Encargos e designando o júri 

com a seguinte composição: 

Presidente – Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos da Câmara 

Municipal de Viana do Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais efetivos – Estela de Jesus Grade Bondia Rodrigues, Técnica Superior (Jurista) da Câmara 

Municipal de Viana do Alentejo; e Francisco António Dias Cardoso, Assistente Técnico da Câmara 

Municipal de Viana do Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Vogais suplentes - Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia) da Câmara 

Municipal de Viana do Alentejo; e Maria de Fátima Vaqueira Viegas Lopes, Assistente Técnica da Câmara 

Municipal de Viana do Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezassete) Designação do representante do dono da obra nas Empreitadas de Reutilização do 

Paço dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas e de Recuperação 

do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas – A Câmara designou o senhor Vice-Presidente como 

representante do dono da obra na Empreitada de Reutilização do Paço dos Henriques, Capela de Nossa 

Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas e na Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos 

Henriques, em Alcáçovas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezoito) Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da Empreitada 

de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas (artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

273/2003, de 29 de outubro) – Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 

outubro, a Câmara aprovou por unanimidade o Plano de Segurança e Saúde para a execução da 

Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas.  -----------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de ratificação do Protocolo “GAL Terras Dentro 2020” – A Câmara ratificou 

por unanimidade o Protocolo de Parceria Gal Terras Dentro 2020, aprovado por despacho do senhor 

Presidente. A entidade Terras Dentro, Associação para o Desenvolvimento Integrado foi designada como 

Entidade Gestora a quem caberá submeter no Balcão 2020 uma candidatura ao concurso no âmbito do 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) – 1.º fase – Pré-Qualificação dos Parceiros. O 

objetivo é a implementação de uma estratégia de desenvolvimento local para o período 2014/2020 no 

território que compreende todas as freguesias dos concelhos de Alvito, Cuba, Portel e Viana do Alentejo 

e ainda as freguesias de Escoural e S. Cristóvão no concelho de Montemor-o-Novo e a freguesia de Vila 

de Frades no concelho de Vidigueira.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

 

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

 

 

O Presidente, 
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Os Vereadores, 

 

 


