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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 06/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 11 / 03 / 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: 16:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS 

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

   de doença 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 05/03/2015 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 4.007,68 € 

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 ...............................................................................................................   768.349,45 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ....................................................................................................................  290.743,34 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  .................................................................................................................        21.950,82 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 7.645,37 € 

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  .......................................................................................................   45.574,32 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250  ......................................................................................................................... 2.337,78 € 

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  ...................................................................................................................      18.566,57 € 

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

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  15.486,14 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..............................................................................................................      20.062,13 € 

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

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .......................................................................................................................................  772.357,13 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................. 611.970,45 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 160.386,68 € 
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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 25 de fevereiro de 2015;  -------------------  

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. 4.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  --------------------------------------------------------------  

6. 4.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais;  ----------------------------------------------------  

7. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 3 relativo à Empreitada de Reutilização do Paço dos 

Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas;  --------------------------------  

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

9. Proposta de atribuição de Bolsa de Estudo, ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de 

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

10. Proposta de fixação do preço de venda de crachás alusivos ao Cante Alentejano como Património da 

Humanidade;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Propostas de associação do Município de Viana do Alentejo à Associação Portuguesa de Bibliotecários, 

Arquivistas e Documentalistas e de pedido de autorização à Assembleia Municipal para a assunção 

dos compromissos plurianuais decorrentes da quotização;  -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

15. Proposta de colocação de sinalização rodoviária na Rua Cândido dos Reis (frente à Farmácia Nova) em 

Viana do Alentejo;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. Pedido de parecer da Ciclonatur Desportos, Ld.ª relativo à prova velocipédica, denominada 

“Transportugal Garmin”, a qual tem o seu início em Bragança e terminando em Sagres, passando por 

Viana do Alentejo;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. Proposta de transferência de verbas, no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

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

18. Proposta de transferência de verbas, no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades 

Desportivas;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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19. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas / Projeto Alcáçovas 

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

20. Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense;  ------------------------------------  

21. Ratificação de despacho que atribuiu subsídio de almoço a uma aluna do 1.º Ciclo, no âmbito da Ação 

Social Escolar;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22. Proposta de concessão de apoios ao abrigo do Regulamento Municipal de atribuição do cartão social 

do reformado, pensionista e idoso / Oficina Domiciliária.  ---------------------------------------------------------  

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

impossibilidade de estar hoje presente, por motivos de doença 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 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

declarado aberto o período de antes da ordem do dia: 

- Neste período foi expresso por todo o executivo da Câmara Municipal um voto de pesar pelo 

falecimento do pai da Chefe da Divisão de Gestão de Recursos – Dr.ª Maria d’Aires Vilela, o senhor 

António Pedro Figueira.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 25 de fevereiro de 2015 – Este 

ponto foi retirado da ordem de trabalhos dado que a ata a que o mesmo se refere não foi enviada.  ------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente, em relação às obras do 

reforço do abastecimento de energia elétrica no Centro Histórico, informou que têm surgido várias 

reclamações de moradores da zona, nomeadamente sobre a recolocação de calçadas, situação esta já 

comunicada à Empresa responsável J.J.Tomé. Disse que o Município está a acompanhar a obra através 

de um Técnico (Engenheiro Civil) e pretende-se que estas questões sejam ultrapassadas e corrigidas 

antes do final das obras.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 26 de fevereiro o Município esteve representado através do 

seu Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal, Dr. Bruno Borges, numa reunião de trabalho no CDOS – 

Comando Distrital de Operações de Socorro com as entidades com responsabilidade pela conservação e 

limpeza das faixas de gestão de combustível (REN, EDP, REFER, EP e Estradas da Planície). Por parte de 

cada uma das entidades foram apresentadas as questões relacionadas com as suas áreas de atuação no 

que respeita às faixas de gestão de combustível e à forma como estão identificadas nos planos 
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municipais de defesa da floresta contra incêndios (PMDFCI). Na mesma reunião fez-se um ponto de 

situação quanto à vigência dos PMDFCI – Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios e 

respetivas fases de revisão, tendo este Município informado que o seu plano está revisto e que aguarda 

aprovação final do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e também que todo o 

trabalho de revisão foi efetuado em articulação com as entidades com competência nesta matéria e que 

o Plano Operacional Municipal (POM) para 2015 já está aprovado.  -------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que, ainda no dia 26 de fevereiro, esteve na BTL – Feira Internacional de 

Turismo, em Lisboa, tendo participado numa reunião com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo 

sobre o assunto da Candidatura da Arte Chocalheira a Património Cultural Imaterial da Humanidade da 

UNESCO.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 27 de fevereiro, o seu Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal – 

Dr. Bruno Borges, participou numa visita guiada às instalações do Polo Tecnológico do CEFP – Centro de 

Emprego e Formação Profissional de Évora, promovida pelo NERE – Núcleo Empresarial da Região de 

Évora em parceria com a Delegação Regional do Alentejo do IEFP – Centro de Formação Profissional, 

para a qual foram convidados Municípios e empresários do distrito. Nesta visita esteve também presente 

um empresário deste concelho, senhor João Anéis, da Empresa Hidrauviana, Ld.ª. Adiantou o senhor 

Presidente que esta visita pretendeu dar a conhecer as potencialidades do Pólo Tecnológico no que 

respeita à oferta formativa, às áreas de formação em que se especializam recursos humanos e à 

disponibilidade de instalações e equipamentos para formação profissional.  --------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 2 de março, esteve presente na cerimónia de Lançamento do 

Novo Quadro de Fundos Comunitários “Portugal 2020 na Região Alentejo”, que decorreu no Centro de 

Negócios Transfronteiriço, em Elvas. Este encontro contou com as participações do Ministro-adjunto e 

do Desenvolvimento Regional – Miguel Poiares Maduro; do Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Regional – Manuel Castro Almeida, do Presidente da CCDRA - Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo – António Costa Dieb; dos Vogais Executivos da CCDRA – 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo – António Francisco Costa da Silva e 

Filipe Palma e do Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão – José Soeiro, entre outros.  -  

- O senhor Presidente informou que no dia 3 de março o Técnico deste Município – Dr. João Antunes -  

esteve presente num Encontro do CLDS+ - Contratos Locais de Desenvolvimento Social do Distrito de 

Évora, que decorreu no Auditório do Seminário de São José, em Vila Viçosa, promovido pelo Centro 

Distrital de Segurança Social de Évora. Esta iniciativa, que contou com a presença da senhora Diretora do 

Centro Distrital da Segurança Social de Évora, Sónia Ramos e de representantes dos 6 CLDS+ do distrito, 

serviu para discutir as boas práticas em alguns concelhos e os projetos que estão a desenvolver, bem 
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como identificar alguns constrangimentos na execução das várias ações. Referiu o senhor Presidente que 

a apresentação do projeto (En) Frente+ deste concelho foi efetuada pela sua Coordenadora, Dr.ª Cláudia 

Rodrigues, que destacou o apoio à criação de postos de trabalho.  --------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 5 de março, o senhor Arcebispo de Évora, D. José Alves, 

visitou os Paços do Concelho, onde foi recebido pelo executivo camarário, tendo também visitado outras 

Instituições em Viana do Alentejo, nomeadamente a Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, o 

Lar da Santa Casa da Misericórdia, o Posto da GNR e a Junta de Freguesia. O senhor Arcebispo visitou 

também o Centro do Cante e do Saber, em Viana do Alentejo, onde foi recebido pelos três grupos corais 

da freguesia – Coral Feminino, Coral Velha Guarda e Coral etnográfico, tendo enaltecido o cante 

alentejano recentemente classificado como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO e 

elogiou os grupos por preservarem a nossa identidade e levarem a nossa cultura além-fronteiras. Visitou 

ainda o Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca da Universidade de Évora onde 

foi recebido por alguns alunos e pela sua responsável, a Dr.ª Merciana Rita, tendo enaltecido a 

importância do curso de alfabetização frequentado por 7 alunos. Referiu o senhor Presidente que esta 

ação surge no âmbito da Visita Pastoral 2015 à Vigararia de Alcácer do Sal, iniciada no passado dia 27 de 

fevereiro, com visitas às freguesias de Aguiar e S. Bartolomeu do Outeiro e terminando no próximo dia 

15 de março com a reabertura da Igreja Matriz de São Salvador de Alcáçovas, após obras de recuperação 

e conservação, numa cerimónia presidida pelo senhor Arcebispo. ---------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 6 de março, o seu Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal, Dr. 

Bruno Borges, esteve presente numa reunião na CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Central, no âmbito do Projeto Modernização Alentejo Central@2015. Esta reunião teve como objetivo 

abordar uma das componentes: Implementação da Plataforma de Gestão Documental EDOCLINK. 

Adiantou o senhor Presidente que esta nova Plataforma visa a modernização da gestão documental do 

Município, atualmente efetuada na sua totalidade por aplicações da MEDIDATA, SA, sobretudo no que 

respeita ao atendimento, expediente e interação com serviços online, quer do Município, quer com as 

Plataformas já existentes da AMA – Agência para a Modernização Administrativa, tais como 

Licenciamento Zero, SIR – Sistema da Industria Responsável e Balcão do Empreendedor.  --------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 8 de março, esteve presente conjuntamente com o senhor 

Vereador Paulo Manzoupo nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, promovidas pela Junta de 

Freguesia de Viana do Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 9 de março, o senhor Procurador da República do Tribunal de 

Família e Menores de Évora, Carlos Godinho e Silva, visitou a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

(CPCJ) de Viana do Alentejo. Durante a visita, o senhor Procurador participou na reunião da modalidade 
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restrita daquela Comissão, a qual contou ainda com a participação das restantes entidades que 

compõem a modalidade restrita. O senhor Presidente referiu ter recebido o senhor Procurador, tendo 

manifestado a sua disponibilidade para cooperar com o interlocutor do Tribunal que desenvolve um 

trabalho fundamental com a CPCJ de Viana do Alentejo.  ---------------------------------------------------------------  

- Informou também o senhor Presidente que ainda no dia 9 de março se realizou uma reunião de 

trabalho com a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo sobre variados assuntos no âmbito das 

competências de cada Entidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 10 de março participou numa reunião do Conselho 

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

- O senhor Presidente informou que, a convite da Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas, estará 

presente nas seguintes atividades, no âmbito da visita do senhor Arcebispo àquela freguesia: 

» Dia 12 de março – Receção e almoço;  -------------------------------------------------------------------------------------  

» Dia 15 de março – Celebração eucarística comemorativa da reabertura da Igreja Matriz de Alcáçovas e 

encerramento da visita pastoral àquela Paróquia.  ------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 14 de março o Grupo Quarto Crescente Teatro apresentará, 

no Cineteatro Vianense, a Peça de Teatro “Feminino”, no âmbito do Programa Teatral Peça a Peça e 

integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher. Disse o senhor Presidente que a 

apresentação era para ter sido no passado dia 7, tendo no entanto sido adiada devido à realização da 

Procissão com a Imagem de Nossa Senhora de Fátima, no âmbito da visita do Senhor Arcebispo.  ---------  

- O senhor Presidente informou que, de 16 a 23 de março, os alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do 

concelho irão participar nas comemorações da “Semana do Dia Mundial da Árvore e da Água 2015”, no 

âmbito da Oficina do Ambiente. Esta iniciativa é da responsabilidade do Município e conta, entre outros, 

com o patrocínio da M.C. Trapilho e com as parcerias locais da Associação Terras Dentro, Agrupamento 

de Escolas de Viana do Alentejo, Banco Local de Voluntariado, Fraternidade de Nuno Álvares – 

Associação dos Amigos Filiados no Corpo Nacional de Escutas de Alcáçovas, Bombeiros Voluntários de 

Viana do Alentejo, Escola Segura da GNR e com a participação dos utentes da Santa Casa da Misericórdia 

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

- O senhor Presidente informou que no dia 17 de março se realizará, no Cineteatro Vianense, um 

Colóquio sobre Apoios ao Rendimento o qual será ministrado pela Confagri – Confederação Nacional das 

Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal.  -------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 27 de março, a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa 

do Consumidor, levará a cabo, no Cineteatro Vianense, uma sessão informativa sobre “Energia 
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Fantasma” com o apoio da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, com a finalidade de 

informar e sensibilizar os consumidores para uma utilização eficiente da eletricidade.  ------------------------  

- A este respeito, o senhor Vereador João Penetra informou que a DECO – Associação Portuguesa para a 

Defesa do Consumidor, já havia realizado uma sessão idêntica em parceria com a Associação Terra Mãe.  -  

- O senhor Presidente informou que, na sequência do projeto que a CIMAC – Comunidade Intermunicipal 

do Alentejo Central desenvolveu em 2012 e 2013, de itinerância do Posto Móvel de Acesso à Internet no 

Distrito de Évora em geral e, no concelho de Viana do Alentejo em particular, com o objetivo de 

combater a infoexclusão, neste concelho 191 pessoas beneficiaram com este projeto, tendo-se registado 

a entrega de 46 Diplomas de Competências Básicas. Adiantou o senhor Presidente que, com a 

fundamentação de ser um projeto altamente meritório na área da inclusão e literacia digitais, a CIMAC – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central foi distinguida, pela FCT – Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, com o Prémio Inclusão e Literacia Digital, no valor de 42.000,00 €, que irá permitir a 

continuidade e reforço das atividades de combate à infoexclusão do Posto Móvel de Acesso à Internet, 

sem necessidade de recurso a outras fontes de financiamento, não existindo portanto qualquer custo 

para este Município.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que, a convite da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o 

Município de Viana do Alentejo vai aderir à iniciativa “Hora do Planeta 2015”, a qual consiste em desligar 

todas as luzes, interiores e exteriores, dos edifícios e monumentos emblemáticos das cidades e vilas, 

bem como das residências particulares, no próximo dia 28 de março, entre as 20:30 h e as 21:30 h.  ------  

- O senhor Presidente informou que, no âmbito do acordo de geminação existente entre este Município 

e o Município de São Miguel, de Cabo Verde, se deslocará a este Município no dia 19 de março o senhor 

Presidente da Câmara Municipal de São Miguel, tendo convidado os senhores Vereadores da oposição a 

estarem presentes na sua receção.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra perguntou qual o ponto da situação da obra de Reparação das Piscinas 

Municipais de Alcáçovas, tendo o senhor Presidente referido que as obras estão a cargo da empresa 

“Engitreri” e começaram no passado dia 2, estando neste momento a executar a remoção das pedras de 

revestimento da fachada principal e a picagem e remoção do pavimento da esplanada do Restaurante, 

no piso 2.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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.  ----------------------------------------------------------------  
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Ponto cinco) 4.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e a 

abstenção do senhor Vereador João Penetra, foi aprovada a quarta proposta de alteração ao Orçamento 

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

Ponto seis) 4.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e a 

abstenção do senhor Vereador João Penetra, foi aprovada a quarta proposta de alteração ao Plano de 

Atividades Municipais.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto sete) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 3 relativo à Empreitada de Reutilização do 

Paço dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas – A Câmara 

aprovou por unanimidade o auto e medição n.º 3, relativo à Empreitada de Reutilização do Paço dos 

Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas, no montante de 25.197,80 € 

(vinte e cinco mil cento e noventa e sete euros e oitenta cêntimos).  -----------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 

Alcáçovas – Sem a presença do senhor Vereador João Penetra por se encontrar impedido, a Câmara 

deliberou, com três votos favoráveis, transferir para a Delegação da Cruz Vermelha de Alcáçovas, a 

importância de 4.800,00 €, como comparticipação nas despesas com as atividades desenvolvidas por 

aquela Delegação em 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de atribuição de Bolsa de Estudo, ao abrigo do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência Económica – Com base numa proposta proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir a Bolsa de 

Estudo para o ano letivo 2014/2015 à aluna do 4.º ano / Licenciatura – Ana Raquel Viegas Grilo, ao 

abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência Económica do 

Concelho de Viana do Alentejo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de fixação do preço de venda de crachás alusivos ao Cante Alentejano como 

Património da Humanidade – Com base numa informação proveniente da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade fixar em 1,00 € o preço da venda de crachás, no 

Posto de Turismo de Viana do Alentejo, alusivos ao Cante Alentejano como Património da Humanidade.  

Ponto onze) Propostas de associação do Município de Viana do Alentejo à Associação Portuguesa de 

Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas e de pedido de autorização à Assembleia Municipal para 

a assunção dos compromissos plurianuais decorrentes da quotização – A Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta de adesão a sócio coletivo da Associação Portuguesa de Bibliotecários, 

Arquivistas e Documentalistas assim como solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para 

a assunção dos compromissos plurianuais decorrentes da respetiva quotização.         ---------------------------------

- 
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Ponto doze) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com base na 

proposta enviada pela Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir o cartão social do reformado, pensionista e idoso à munícipe Elisa da Visitação 

Vilalva, residente em Aguiar, ao abrigo do respetivo Regulamento.  -------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com base na 

proposta enviada pela Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade proceder à renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso aos seguintes 

munícipes de Viana do Alentejo, ao abrigo do respetivo Regulamento: 

- Maria Isabel Falé Marcelino;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Custódio José Medeia Marcelino;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Luis dos Anéis Lagarto Branco;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Joana de Jesus Magro Cascalheira;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria José Branco Mendes de Teves.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a ASTAVA – Associação de Solidariedade dos 

Trabalhadores das Autarquias Locais de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade 

transferir para a ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores das Autarquias Locais de 

Viana do Alentejo, a importância de 5.400,00 €, correspondente à 2.ª, 3.ª e 4.ª tranches de 2014.  --------  

Ponto quinze) Proposta de colocação de sinalização rodoviária na Rua Cândido dos Reis (frente à 

Farmácia Nova), em Viana do Alentejo – Mediante proposta da Divisão de Administração Urbanística e 

Processual, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à substituição do sinal vertical que se 

encontra frente à Farmácia Nova, na Rua Cândido dos Reis, em Viana do Alentejo (proibição de paragem 

e estacionamento, exceto cargas descargas e veículos prioritários) por um sinal idêntico mas com 

exceção de estacionamento por um período de 15 minutos.  ----------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Pedido de parecer da Ciclonatur Desportos, Ld.ª relativo à prova velocipédica, 

denominada “Transportugal Garmin”, a qual tem o seu início em Bragança e terminando em Sagres, 

passando por Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável quanto 

à realização da Prova Velocipédica denominada “Transportugal Garmin”, a qual tem o seu início em 

Bragança e terminando em Sagres, passando por este concelho no dia 15 de maio de 2015.  ----------------   

Ponto dezassete) Proposta de transferência de verbas, no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro 

às Atividades Culturais – Ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a 

Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas a 

importância de 211,50 €, relativa ao 4.º trimestre de 2014.  -----------------------------------------------------------  
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Ainda ao abrigo do mesmo Regulamento e sem a presença do senhor Vereador João Penetra por se 

encontrar impedido, a Câmara deliberou com três votos favoráveis transferir para o Grupo Coral dos 

Trabalhadores de Alcáçovas a importância de 356,40 €, relativa ao 4.º trimestre de 2014.  -------------------  

Ponto dezoito) Proposta de transferência de verbas, no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Modalidades Desportivas – Ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas, 

a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo, as 

seguintes verbas: 

» Quilómetros (4.º trimestre) – 793,80 €;  -----------------------------------------------------------------------------------  

» Atletas (4.º trimestre) / Nacional de Juniores – 27,00 €; --------------------------------------------------------------  

» Inter-sócios – 108,00 €;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Atletas (4.º trimestre) / Campeonato Regional de Clubes – 135,00 €;  --------------------------------------------  

» Campeão Regional Individual – 250,00 €.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas / 

Projeto Alcáçovas Outdoor Trails – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação 

dos Amigos das Alcáçovas a importância de 600,00 €, como comparticipação nas atividades 

desenvolvidas pela Associação no 4.º trimestre de 2014, nomeadamente as caminhadas no concelho 

organizadas no âmbito do Projeto Alcáçovas Outdoor Trails.  ----------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense – A Câmara 

deliberou por unanimidade transferir para a Sociedade União Alcaçovense a importância de 200,00 €, 

como comparticipação nas despesas inerentes às atividades constantes no seu Plano de Atividades, 

nomeadamente a criação e participação da Charanga na XV Romaria a Cavalo.  ---------------------------------  

Ponto vinte e um) Ratificação de despacho que atribuiu subsidio de almoço a uma aluna do 1.º Ciclo, 

no âmbito da Ação Social Escolar – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor 

Presidente, exarado a 24 de fevereiro, que concedeu subsídio de almoço/escalão B a Clara Correia Pinto, 

aluna do 1.º Ciclo de Viana do Alentejo, no âmbito da Ação Social Escolar.  ---------------------------------------  

Ponto vinte e dois) Proposta de concessão de apoios ao abrigo do Regulamento Municipal de atribuição 

do cartão social do reformado, pensionista e idoso / Oficina Domiciliária – Nos termos da informação 

da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e de acordo com o previsto no Regulamento Municipal 

de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara deliberou por unanimidade 

conceder os seguintes apoios, no âmbito da Oficina Domiciliária: 

- Titular do cartão nº 159 – Substituição de janela;  -----------------------------------------------------------------------  

- Titular do cartão nº 24 – Reparação de 2 estores.  ----------------------------------------------------------------------  
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--- 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, 

 

 


