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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 14/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 01 / 07 / 2015 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 

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

 FALTAS JUSTIFICADAS 

- PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO e ROSA MARIA PIMENTEL 
BARROS DA COSTA, Vereadores, ambos por motivo de doença. 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 24/06/2015 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 4.873,72 € 

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 ...........................................................................................................    1.149.631,63 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ....................................................................................................................  685.184,63 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...............................................................................................................          11.818,66 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 9.143,72 € 

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  ................................................................................................................................ 0,00 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  .......................................................................................................   47.029,11 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250  ......................................................................................................................... 7.499,55 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450  ............................................................................................................................ 502,27 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  .....................................................................................................................       6.675,15 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  19.984,99 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..............................................................................................................      34.113,42 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ................................................................................................................   158.434,38 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................................................  1.154.505,35 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .......................................................................................................................................... 1.021.317,22 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 133.188,13 € 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01/07/2015  Fl.2 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

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 17 de junho 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. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu à Freguesia de Viana do 

Alentejo, isenção do pagamento das taxas relativas à concessão de uma licença de ruido para a 

realização de um Arraial Popular;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

6. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu à Freguesia de Viana do 

Alentejo, licença de ruido para a realização de um Arraial Popular;  --------------------------------------------  

7. Proposta de concessão de isenção do pagamento das taxas devidas pela concessão da licença de ruido 

para a realização de um Arraial Popular por parte do Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria 

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

8. Proposta de concessão de licença de ruido para a realização de um Arraial Popular por parte do 

Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria de Viana do Alentejo;  ----------------------------------------  

9. Proposta de levantamento da suspensão relativa ao processo n.º 95/15, cujo requerente é a Empresa 

Amor de Romã – Produção e Comércio de Frutos e Plantas, Lda.ª; -----------------------------------------------

- 

10.  Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses (festas de Verão);  ----  

11.  Proposta de transferência de verba para a Associação Desportiva dos Caçadores e Pescadores de 

Aguiar (convívio piscatório);  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

12.  Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Alcáçovas 

(atividades de prevenção e educação para a saúde e de socorrismo);  -----------------------------------------  

13.  Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe (comparticipação nas despesas da 

estadia de crianças carenciadas em colónia de férias);  -------------------------------------------------------------  

14. Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

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

15.  Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

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

16.  Proposta de fixação do preço de venda de pulseiras, no âmbito do festival jovem “Abana Viana”;  ----  

17.  Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso;  ---------------------------------  
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18.  Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso;  --------------------------------  

19.  Proposta de aprovação das cláusulas contratuais relativas ao contrato de financiamento reembolsável 

celebrado com a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.;  ----------------------------------------------  

20.  Apreciação de informação sobre as condições propostas por quatro Instituições de Crédito 

relativamente ao pedido de financiamento complementar da contrapartida nacional da operação 

“Recuperação e Reutilização do Conjunto do Paço dos Henriques em Alcáçovas” e manifestação da 

intenção de adjudicação desse financiamento;  ----------------------------------------------------------------------  

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

do Alentejo (realização de exposição); ------------------------------------------------------------------------------------ 

22.  Proposta de ratificação da 12.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------  

23.  Proposta de ratificação da 5.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;  -----------------------------   

24.  13.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------------------------- 

25.  10.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; ----------------------------------------------------

- 

26.  Proposta de fixação de preços relativos à ocupação de stands e tendas na Feira do Chocalho de 2015; -  

27.  Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 1 relativo à empreitada de “Reparação das Piscinas 

Municipais de Alcáçovas”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.  Proposta de transferência de verbas para o “Clube da Natureza de Alvito” (operacionalização do ‘dia 

olímpico’ e comparticipação nas despesas de realização da 1.ª reunião do Conselho Nacional da 

Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, realizada no Alentejo); ---  

29.  Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense 

(comparticipação nas despesas com o sistema de som para o espetáculo de fim de ano letivo do 

Ballet e das Sevilhanas); -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

30.  Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo 

(comparticipação nas despesas com a realização de Encontro de Grupos; aquisição de som e gravação 

de um CD). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente informou que os senhores Vereadores Paulo Manzoupo e Rosa Barros da Costa 

continuam doentes e por isso impossibilitados de participar na reunião. Propôs a justificação das 

respetivas faltas, as quais, mediante votação por escrutínio secreto, foram justificadas por unanimidade. 

Foram manifestados votos de rápida recuperação aos Vereadores em causa. --------------------------------------

- 
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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, não tendo havido quaisquer 

questões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 17 de junho de 2015 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 17 de junho de 2015.  --------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 19 de 

junho, a convite dos alunos da Universidade Sénior, participou com o senhor Vice-Presidente no almoço 

de encerramento do ano letivo que teve lugar no Centro do Cante e do Saber, em Viana do Alentejo. -----

- 

- O senhor Presidente informou ter participado, conjuntamente com o senhor Vice-Presidente e com a 

senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, no dia 20 de junho, na abertura do Primeiro 

Encontro de Colecionadores da vila de Alcáçovas, integrado na 18.ª Semana Cultural. Também nesse dia, 

no Centro Cultural de Alcáçovas, teve lugar a apresentação do livro Convento Nossa Senhora da 

Esperança, da autoria do Dr. Nuno Grave, com apresentação da Professora Doutora Antónia Conde, da 

Universidade de Évora e editado por “Edições Poejo”. Disse o senhor Presidente que nesta ocasião 

enalteceu o trabalho apresentado bem como o de outros autores do concelho a que o Município tem 

dado apoio editorial na medida das suas possibilidades económicas. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara, nesta ocasião, congratulou-se com todas as ações que valorizem e defendam o património 

cultural do concelho, no qual se inclui o Convento Nossa Senhora da Esperança, agora propriedade 

particular. Também a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas se congratulou com este 

evento, agradecendo a presença de todos. -----------------------------------------------------------------------------------

----------- 

- O senhor Presidente referiu-se ao sucesso que foi a estreia a nível nacional do instrumento musical 

Chocalhofone Alentejano, no dia 21 de junho, na Igreja Matriz de Alcáçovas. O concerto surgiu no âmbito 

da promoção da candidatura da Arte chocalheira a Património Cultural Imaterial com Necessidade de 

Salvaguarda Urgente e foi realizado pela Orquestra Sinfónica Juvenil, sob a direção do Maestro 

Christopher Bochmann. Foram interpretadas diversas obras de compositores como Elgar, Brahms e 

Bruckner, tendo sido estreada a nível nacional a obra “Pastorale”, da autoria de Christopher Bochmann e 
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com a participação do chocalhofone. Este instrumento foi idealizado pelo referido maestro, é constituído 

por 32 chocalhos modelo “picadeira” e foi produzido pela Empresa Chocalhos Pardalinho, sedeada em 

Alcáçovas, num trabalho que durou cerca de três meses. O suporte utilizado para este instrumento 

musical foi executado nas oficinas da Câmara, por trabalhadores do Município. Disse o senhor Presidente 

da Câmara ser sua convicção que a “atribuição do selo da UNESCO – Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura à Arte chocalheira, será uma mais-valia para a economia local e para a 

promoção da região”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

O senhor Presidente informou ter recebido um e-mail de agradecimento do Maestro Christopher 

Bochmann no qual informa que tem sido abordado por diversas pessoas que lhe têm feito referências 

bastante positivas quanto ao novo instrumento musical Chocalhofone Alentejano e quanto ao concerto 

realizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente informou que também no dia 21 de junho, em conjunto com o senhor Vice-

Presidente, participou no XI Encontro de Cante Alentejano e XV Aniversário do Grupo Coral Feminino Paz 

e Unidade de Alcáçovas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 22 de junho, participou numa reunião que decorreu em 

Évora, na CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e na qual 

participaram também o senhor Presidente da ERT – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e o Dr. 

António Francisco Costa da Silva, vogal executivo da Comissão Diretiva do Alentejo 2020. O objetivo da 

reunião foi a discussão de um projeto sobre Património Imaterial. ----------------------------------------------------

---------------- 

- O senhor Presidente referiu que também no dia 22 de junho, à tarde, participou conjuntamente com o 

chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Dr. Bruno Borges – numa reunião com a Direção Regional de 

Cultura; com técnicos da Direção Geral do Património Cultural; com o Dr. Ceia da Silva e o Dr. José 

Santos, ambos da ERT – Entidade Regional de Turismo do Alentejo, sobre Património Imaterial. -------------

----------- 

- Disse o senhor Presidente que ainda no dia 22 de junho teve lugar uma reunião com o Dr. José Robalo, 

Presidente da ARS – Administração Regional de Saúde do Alentejo, acerca das questões relativas à área 

da saúde no concelho. Estiveram também presentes a Sra. Diretora Executiva do ACES – Agrupamento 

de Centros de Saúde do Alentejo Central – Dra. Teresa Caldas de Almeida e a Sra. Coordenadora de UCSP 

– Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Viana do Alentejo – Dra. Patrícia Avença. Quanto ao 

número de médicos em funções no Centro de Saúde de Viana, foi transmitido que existindo quatro de 

momento, não é previsível que este número possa aumentar. Quanto às falhas que ocorreram a nível da 
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consulta aberta, nomeadamente a falta de médico para proporcionar estas consultas em três dias 

consecutivos, foi transmitida a intenção de que tal facto não volte a acontecer. A explicação para a 

ocorrência foi baseada numa série de acontecimentos que se conjugaram, entre eles o facto do período 

de férias da Dra. Patrícia Avença. Disse o senhor Presidente que foi ainda transmitido que este tipo de 

constrangimentos só seria eliminado totalmente com a colocação de mais um médico mas para além das 

dificuldades orçamentais que existem, há o facto dos concursos para admissão de novos médicos 

ficarem desertos, não só na Região Alentejo mas também em grande parte do resto do País. Quanto ao 

pessoal administrativo, foi transmitido que estão a decorrer as entrevistas para a seleção de uma pessoa 

a colocar no Centro de Saúde de Viana uma vez que a que foi anteriormente colocada não se adaptou ao 

lugar e acabou por se ir embora. Disse o senhor Presidente que foi reconhecido o ridículo da situação 

referente aos aparelhos de ar condicionado que não funcionam há bastante tempo e foi manifestada a 

intenção de solucionar o problema através de uma Arquiteta que visitará o local. -------------------------------- 

Quanto ao transporte de doentes não urgentes e às discrepâncias que supostamente existem com 

outros concelhos, foi confirmado que pelo menos no corrente ano de 2015, não se verificam as 

divergências de anos anteriores. Disse o senhor Presidente que relativamente aos equipamentos de 

Fisioterapia que se encontram no edifício do Centro de Saúde de Viana e à possibilidade de proporcionar 

essa valência aos utentes, foi transmitido que iria ser avaliada com o setor financeiro da ARS – 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, a possibilidade de colaboração na ativação do serviço de 

Fisioterapia. O senhor Presidente referiu que será necessário ir acompanhando todas estas situações, 

embora as competências em matéria de saúde não sejam do Município. -------------------------------------------

----------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que ainda no dia 22 de junho, à tarde, a pedido da Federação Distrital do 

PSD – Partido Social Democrata, foram recebidos alguns membros em visita ao Paço dos Henriques. 

Participaram nesta visita ele próprio, o senhor Vice-Presidente e a senhora Presidente da Junta de 

Freguesia de Alcáçovas. Dos visitantes do PSD – Partido Social Democrata, destacam-se alguns com 

cargos políticos na Região Alentejo, de entre eles o Dr. Costa da Silva, Presidente da respetiva Federação 

Distrital. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 24 de junho foi realizada mais uma reunião periódica com a 

AgdA – Águas Públicas do Alentejo, S.A.. Foram discutidas as questões que a todos preocupam, de entre 

elas a falta de pressão na rede e as roturas. Apesar da Empresa lutar com algumas dificuldades, 

nomeadamente a falta de pessoal, o objetivo conjunto é que as dificuldades sejam ultrapassadas por 

forma a minorar os constrangimentos causados à população. Tal como tem sucedido, o Município 

continuará a acompanhar de perto esta matéria. --------------------------------------------------------------------------- 
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- O senhor Presidente informou que no dia 25 de junho, a convite do NERE – Núcleo Empresarial da 

Região de Évora integrou um painel no II Fórum Empresarial do Alentejo que decorreu em Évora no 

Hotel Vila Galé, sobre Políticas Comunitárias para Empresas e Entidades de Desenvolvimento Regional. 

Neste painel participaram ainda o próprio NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora, o IEFP – 

Instituto do Emprego e Formação Profissional e o INALENTEJO. --------------------------------------------------------

---------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 25 de junho, o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Dr. 

Bruno Borges – esteve presente na Assembleia Geral da Associação Terras Dentro – Associação para o 

Desenvolvimento Integrado, na qual foram aprovados por unanimidade o Relatório e Contas de 2014. ---

- 

- O senhor Presidente informou que no dia 26 de junho, a convite do Jardim de Infância de Aguiar, esteve 

presente, conjuntamente com o senhor Vice-Presidente e com o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal 

– Dr. Bruno Borges – na festa de final de ano letivo que decorreu no edifício da Antiga Cooperativa de 

Aguiar. Para além das atividades levadas a cabo pelas crianças foi ainda exibida a Peça de Teatro Infantil 

“Azinheira Sinaleira”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 26 de junho decorreu no Cineteatro Vianense o III Encontro 

de Empresários do concelho de Viana do Alentejo subordinado ao tema “Portugal 2020 – Novas 

Oportunidades de Financiamento para as Empresas”. Esta iniciativa foi promovida pelo Município, 

através do seu Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, em parceria com a Terras Dentro – 

Associação para o Desenvolvimento Integrado, com o NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora e 

com o CLDS+ (En) Frente – Contratos Locais de Desenvolvimento Social. Foram apresentados ao setor 

empresarial os diversos programas de apoio existentes no âmbito do novo Quadro Comunitário de Apoio 

– Portugal 2020 – contribuindo para o esclarecimento das Empresas nesta temática e para o seu sucesso 

na apresentação das candidaturas. Disse o senhor Presidente que na sessão de abertura, para além da 

sua intervenção, verificaram-se também as intervenções do Presidente da Direção do NERE – Núcleo 

Empresarial da Região de Évora, Rui Espada e do vogal da Direção da Terras Dentro – Associação para o 

Desenvolvimento Integrado, Rui Batista. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Também neste dia 26 de junho tiveram lugar em Viana do Alentejo e Alcáçovas as festas de final de ano 

letivo dos respetivos Jardins de Infância. Em Viana do Alentejo, estiveram presentes o senhor Presidente 

e o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Dr. Bruno Borges. Em Alcáçovas esteve presente o senhor 

Vice-Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 26 de junho, decorreu no salão da Junta de Freguesia de 

Viana do Alentejo um workshop sobre Direitos do Consumidor, promovido conjuntamente pelo 
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Município e pela Delegação Regional de Évora da DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor. Esta iniciativa foi dirigida a todos os que, no exercício da sua atividade, lidam com os 

consumidores mais desprotegidos e que não têm acesso a informação. Visou dotar os participantes de 

conhecimentos base acerca dos direitos do consumidor com o objetivo de um melhor encaminhamento 

dos utentes no que respeita a situações decorrentes de uma relação de consumo. ------------------------------

--------------------------- 

- No dia 26 de junho, o senhor Vice-Presidente participou, em Alcáçovas, na festa de final do ano letivo 

promovida pela Associação de Pais e Encarregados de Educação. -----------------------------------------------------

- 

- O senhor Presidente informou que no dia 26 de junho, à noite, esteve presente na inauguração da 

Exposição e Documentário em vídeo “Memórias do Barro e do Cante de Viana do Alentejo”, na sede da 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo. A iniciativa foi promovida por 

esta Associação em parceria com a Associação Confraria do Pão, sedeada em Terena. Os materiais 

expostos e apresentados – disse o senhor Presidente – “referem-se à participação dos nossos Grupos 

Corais, dos nossos Oleiros e de alguns Poetas Populares, particularmente nos 80 e seguintes”. --------------

---------------- 

- O senhor Presidente referiu-se à sessão ordinária de junho da Assembleia Municipal que decorreu no 

passado dia 26, em Viana do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------

- 

- O senhor Presidente referiu-se à festa promovida pela Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense, 

realizada no Empreendimento Turístico “Varandas do Montado”, em Alcáçovas e que integrou uma 

Passagem de Modelos com muito sucesso. ----------------------------------------------------------------------------------

- 

- O senhor Presidente referiu ter estado presente, no dia 27 de junho, no arraial popular promovido pela 

Freguesia de Viana do Alentejo, no Rossio. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 28 de junho, conjuntamente com o senhor Vice-Presidente, 

esteve presente na Terceira Gala do Sporting Clube de Viana do Alentejo tendo sido distinguidos atletas, 

dirigentes e associados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente referiu que no dia 29 de junho, conjuntamente com o senhor Vice-Presidente, 

participou no almoço de final de ano letivo dos alunos da turma de Inglês da Universidade Sénior. ---------

- 

- O senhor Presidente referiu que o Evorahotel, em conjunto com o Diário do Sul, está a promover a 

divulgação de alguns concelhos do distrito de Évora através de mostras a realizar no próprio espaço do 
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Hotel. Este Município, tendo sido convidado a participar, estará presente entre os dias de 2 e 5 de julho 

próximo divulgando o seu artesanato, doçaria, cante alentejano e todo o seu património, quer material 

quer imaterial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente informou que no dia 30 de junho, o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Dr. 

Bruno Borges – esteve presente no lançamento do livro Inovação com Pão – 20 Chefes – 20 Receitas – 

Pão e Doçaria Alentejana promovido pela Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado, 

no âmbito do Projeto Centro de Inovação, Divulgação e Promoção do Pão e Doçaria Alentejana, na 

Fundação Eugénio de Almeida, em Évora. ------------------------------------------------------------------------------------

- 

- O senhor Presidente informou que no próximo dia 4 de julho, no salão da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, terá lugar um Encontro de Coletividades dos Municípios de 

Viana do Alentejo, Alvito, Cuba e Vidigueira. No período da tarde decorrerá o Conselho Nacional da 

Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Este evento é promovido em 

parceria por este Município e pelo Clube de Natureza de Alvito. ------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que no dia 4 de julho, à noite, no Cineteatro Vianense, terá lugar o 

espetáculo de final de ano de Ballet e Sevilhanas promovido pela Associação Equestre de Viana do 

Alentejo e que no dia 5 de julho, terá lugar o espetáculo de final de ano de Ballet e Sevilhanas promovido 

pela ACRA – Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense. -------------------------------------------------------------

- 

- O senhor Presidente referiu que a Associação Confraria do Pão ofereceu um livro para a Biblioteca 

Municipal sobre o I Congresso Português de Cultura Mediterrânica, denominado A Terra – O Homem – O 

Pão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que o grupo de cerca de trinta cicloturistas que no dia 28 de maio 

chegaram a Viana do Alentejo, integrados na 25.ª minivolta a Portugal em cicloturismo, ofereceu a este 

Município um livro e uma medalha comemorativa dos 100 anos da Federação Portuguesa de Ciclismo. ---

-  

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 pelos senhores Presidente e Vice-Presidente, no 

âmbito de competência delegada e subdelegada, respetivamente, em matéria de administração 

urbanística.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto cinco) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu à Freguesia de 

Viana do Alentejo, isenção do pagamento das taxas relativas à concessão de uma licença de ruido para 
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a realização de um Arraial Popular – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor 

Presidente que concedeu à Freguesia de Viana do Alentejo a isenção do pagamento das taxas devidas 

pela concessão de uma licença de ruído para a realização de um arraial popular no dia 27 de junho de 

2015, nos termos do disposto no n.º 7 do art.º 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças em 

vigor e dado que considerou a iniciativa de interesse municipal. ------------------------------------------------------- 

Ponto seis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu à Freguesia de 

Viana do Alentejo, licença de ruido para a realização de um Arraial Popular – A Câmara ratificou por 

unanimidade o despacho do senhor Presidente que concedeu à Freguesia de Viana do Alentejo, licença 

de ruído para a realização de um arraial popular no dia 27 de junho de 2015. -------------------------------------

- 

Ponto sete) Proposta de concessão de isenção do pagamento das taxas devidas pela concessão da 

licença de ruido para a realização de um Arraial Popular por parte do Centro Infantil do Imaculado 

Coração de Maria de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade conceder ao Centro 

Infantil do Imaculado Coração de Maria, a isenção do pagamento das taxas devidas pela concessão de 

uma licença de ruído para a realização de um arraial popular no dia 3 de julho de 2015, nos termos do 

disposto no n.º 7 do art.º 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças em vigor e dado considerar 

a iniciativa de interesse municipal.    ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de concessão de licença de ruido para a realização de um Arraial Popular por 

parte do Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por 

unanimidade conceder ao Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria, licença de ruído para a 

realização de um arraial popular no dia 3 de julho de 2015.     ---------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de levantamento da suspensão relativa ao processo n.º 95/15, cujo requerente é 

a Empresa Amor de Romã – Produção e Comércio de Frutos e Plantas, Lda.ª – Foi presente uma 

informação da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos acerca do processo n.º 95/15, 

cujo requerente é a Empresa Amor de Romã – Produção e Comércio de Frutos e Plantas, Lda.ª. 

Apreciada a informação técnica, a Câmara deliberou por unanimidade proceder ao levantamento da 

suspensão do procedimento, permitindo que o mesmo prossiga na forma legalmente prevista e 

conceder parecer favorável ao pedido de informação prévia apresentado, condicionado nos termos da 

referida informação técnica.    --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses (festas de 

Verão) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação dos Amigos Aguiarenses a 

importância de 400,00 € (quatrocentos euros) como comparticipação nas despesas de organização das 

festas de Verão em Aguiar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação Desportiva dos Caçadores e 

Pescadores de Aguiar (convívio piscatório) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a 

Associação Desportiva dos Caçadores e Pescadores de Aguiar a importância de 400,00 € (quatrocentos 

euros) como comparticipação nas despesas de organização de um convívio piscatório.  -----------------------  

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

Alcáçovas (atividades de prevenção e educação para a saúde e de socorrismo) – O impedimento do 

senhor Vereador João Penetra para discutir e votar este ponto da ordem de trabalhos e a ausência de 

dois Vereadores, implicam a inexistência de quórum. Assim, este ponto não foi tratado, transitando para 

a reunião seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto treze) Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe (comparticipação nas 

despesas da estadia de crianças carenciadas em colónia de férias) – O impedimento do senhor 

Vereador João Penetra para discutir e votar este ponto da ordem de trabalhos e a ausência de dois 

Vereadores, implicam a inexistência de quórum. Assim, este ponto não foi tratado, transitando para a 

reunião seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

Ponto catorze) Proposta de transferência de verba ao abrigo 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 a Associação Equestre de Viana do Alentejo a importância de 

889,20 € (oitocentos e oitenta e nove euros e vinte cêntimos) – Ballet e Sevilhanas.  --------------------------  

Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo a importância de 1.550,00 € (mil 

quinhentos e cinquenta euros) como comparticipação nas despesas de atividades desenvolvidas, 

relacionadas com a Proteção Civil e Socorro.  ------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de fixação do preço de venda de pulseiras, no âmbito do festival jovem 

“Abana Viana – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

deliberou por unanimidade fixar em 7,50 € (sete euros e cinquenta cêntimos) o preço das pulseiras que 

darão acesso à pernoita no recinto do Festival Jovem “Abana Viana” e à Piscina Municipal durante a 

realização deste evento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

atribuir o cartão social do reformado, pensionista e idoso aos seguintes munícipes, nos termos do 

Regulamento Municipal aplicável: 
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A) Alcáçovas: 

- Maria João Maia Mochila Bagão. 

B) Aguiar: 

- Arcanja Maria da Silva Tirapicos; 

- José António Moço Mendes; 

- Maria de Fátima Pinheiro de Oliveira Cortes. 

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

na proposta 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, nos 

termos do Regulamento Municipal aplicável: 

A) Viana do Alentejo: 

- Joaquina Luísa Grilo; 

- Maria de Aires Espadaneira Pão Mole Lagarto. 

B) Alcáçovas: 

- Inês Laurinda Tardão Felizardo; 

- Manuel Tardão Felizardo. 

C) Aguiar: 

- Francisca das Dores Rebocho Pereira; 

- Ermelinda da Conceição Rebocho Cachola Mendes; 

- José Manuel Parreira Sacristão. 

Ponto dezanove) Proposta de aprovação das cláusulas contratuais relativas ao contrato de 

financiamento reembolsável celebrado com a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. – A 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, remeteu, devidamente assinado, o contrato de 

financiamento reembolsável até ao montante de 170.005,96 € para financiamento da contrapartida 

nacional da operação “Recuperação e Reutilização do Conjunto do Paço dos Henriques em Alcáçovas”. A 

Câmara aprovou por unanimidade as respetivas cláusulas contratuais, não existindo encargos financeiros 

por conta do Orçamento Municipal em execução no corrente ano.  -------------------------------------------------  

Ponto vinte) Apreciação de informação sobre as condições propostas por quatro Instituições de Crédito 

relativamente ao pedido de financiamento complementar da contrapartida nacional da operação 

“Recuperação e Reutilização do Conjunto do Paço dos Henriques em Alcáçovas” e manifestação da 

intenção de adjudicação desse financiamento – No seguimento das consultas efetuadas a quatro 

instituições de crédito com o objetivo de vir a contratar um empréstimo de M/L Prazo até ao montante 

de 200.000,00 € para financiamento complementar da contrapartida nacional da operação 
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“Recuperação e Reutilização do Conjunto do Paço dos Henriques em Alcáçovas”, todas elas 

apresentaram proposta. Foram as seguintes as instituições de crédito consultadas, dado terem agências 

neste concelho: 

- Caixa Geral de Depósitos; 

- Novo Banco; 

- Santander Totta; 

- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior. 

As propostas foram apreciadas pela comissão nomeada para o efeito pela Câmara Municipal e o mapa 

resultante da análise efetuada foi apresentado nesta reunião. Constatou-se que quer o Novo Banco quer 

o Santander Totta, não cobram quaisquer comissões e que o spread que acresce à taxa de juro indexada 

à Euribor a 6 meses é o seguinte nas quatro entidades consultadas: 

- Caixa Geral de Depósitos: 1,44% 

- Novo Banco: 4,00% 

- Santander Totta: 1,4% 

- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior: 3,50% 

Assim, a Câmara manifestou a intenção de contratar o empréstimo em causa com o Banco Santander 

Totta por ter apresentado a proposta mais favorável. Nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 

Procedimento Administrativo notificará as instituições de crédito preteridas para que possam exercer o 

seu direito de participação no processo, no âmbito da audiência prévia.  ------------------------------------------  

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

e Idosos de Viana do Alentejo (realização de exposição) – A Câmara deliberou por unanimidade 

transferir para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo a importância de 

1.000,00 € (mil euros) como comparticipação nas despesas inerentes à realização de uma exposição. ----  

Ponto vinte e dois) Proposta de ratificação da 12.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com a 

abstenção do senhor Vereador João Penetra, foi ratificada com dois votos favoráveis a 12.ª alteração ao 

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

Ponto vinte e três) Proposta de ratificação da 5.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com 

a abstenção do senhor Vereador João Penetra, foi ratificada com dois votos favoráveis a 5.ª alteração ao 

Plano Plurianual de Investimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e quatro) 13.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com a abstenção do 

senhor Vereador João Penetra foi aprovada com dois votos favoráveis a 13.ª proposta de alteração ao 

Orçamento da Despesa.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto vinte e cinco) 10.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com a abstenção 

do senhor Vereador João Penetra foi aprovada com dois votos favoráveis a 10.ª proposta de alteração ao 

Plano de Atividades Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e seis) Proposta de fixação de preços relativos à ocupação de stands e tendas na Feira do 

Chocalho de 2015 – O senhor Presidente apresentou a seguinte proposta de fixação de preços relativos à 

ocupação de stands e tendas na Feira do Chocalho de 2015: 

1) Zona de Restauração e Tasquinhas: 

- Stands de 9 m2 a ocupar por entidades sedeadas no concelho ………………………………………… 105,00 € + 

IVA 

- Stands de 9 m2 a ocupar por entidades não sedeadas no concelho …………………………………. 205,00 € + 

IVA 

2) Zona Empresarial e de Exposição: 

- Stands de 9 m2 a ocupar por organizações sedeadas no concelho, à exceção das que desenvolvam a 

atividade chocalheira ………………………………………………………………………………………………………….. 100,00 € + 

IVA 

- Stands de 9 m2 a ocupar por organizações não sedeadas no concelho …………………………….. 200,00 € + 

IVA 

- Tenda branca de 9 m2 a ocupar por organizações não sedeadas no concelho ……………………. 25,00 € + 

IVA 

3) Zona Institucional: 

- Tenda branca de 9 m2 a ocupar por organizações não sedeadas no concelho ……………………. 25,00 € + 

IVA 

Foi também proposto que no caso de ser atribuído mais do que um stand à mesma entidade, o preço a 

pagar pelo segundo e seguintes corresponderá ao custo suportado pelo Município. ----------------------------  

Estas propostas foram aprovadas com dois votos favoráveis e o voto contra do senhor Vereador João 

Penetra por considerar que à exceção dos restaurantes e tasquinhas, não se deveria cobrar qualquer 

importância pela disponibilização de stands e tendas como forma de incrementar e incentivar a 

participação nesta Feira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e sete) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 1 relativo à empreitada de 

“Reparação das Piscinas Municipais de Alcáçovas” – A Câmara aprovou por unanimidade o Auto de 

Medição n.º 1 relativo à empreitada de Reparação das Piscinas Municipais de Alcáçovas, no montante de 

100.265,93 €.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto vinte e oito) Proposta de transferência de verbas para o “Clube da Natureza de Alvito” 

(operacionalização do ‘dia olímpico’ e comparticipação nas despesas de realização da 1.ª reunião do 

Conselho Nacional da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, 

realizada no Alentejo) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Clube da Natureza de Alvito as seguintes verbas: ----

- 

- 850,00 € (oitocentos e cinquenta euros) como comparticipação nas despesas de realização da primeira 

reunião no Alentejo do Conselho Nacional da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, 

Recreio e Desporto, a decorrer no dia 4 de julho de 2015, no salão da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------

- 

- 100,00 € (cem euros) como comparticipação nas despesas de operacionalização do Dia Olímpico.  -------  

Ponto vinte e nove) Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa 

Alcaçovense (comparticipação nas despesas com o sistema de som para o espetáculo de fim de ano 

letivo do Ballet e das Sevilhanas) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Cultural e Recreativa 

Alcaçovense a importância de 200,00 € (duzentos euros) como comparticipação nas despesas inerentes 

ao sistema de som a utilizar no espetáculo de fim de ano letivo do Ballet e Sevilhanas. -------------------------

- 

Ponto trinta) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do 

Alentejo (comparticipação nas despesas com a realização de Encontro de Grupos; aquisição de som e 

gravação de um CD) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo a 

importância de 700,00 € (setecentos euros) como comparticipação nas despesas de aluguer do sistema 

de som a utilizar na festa anual e nas despesas de gravação de um CD do Grupo. --------------------------------- 

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito horas e trinta minutos, 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, 

 

 


