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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 32/2014 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 31 / 12 / 2014 

PRESENÇAS 

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

HORA DE ABERTURA: 10:00 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 12:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  

ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, por motivo de  
férias 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 23/12/2014 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 3.763,71 € 

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

FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA LUISA MARQUES MIRA FERREIRA  ................................................................................... 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 2 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES  ................................................................................................. 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 3 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ............................................................................................................ 1.500,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ................................................................................................................. 653.135,09 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ....................................................................................................................  188.078,67 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ..................................................................................................................       38.592,69 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 7.936,67 € 

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  .......................................................................................................   49.707,84 €   

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  ......................................................................................................................    1.809,32 € 

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ...................................................................................................................   758,61 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  13.044,67 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ................................................................................................................      7.720,07 € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/00102934558  ....................................................................................................................   158.524,06 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................................................ 656.898,80 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................. 482.155,53 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 174.743,27 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às dez horas, cuja ordem de trabalhos era a seguinte:  

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

2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 26 de novembro de 2014;  ----------  

3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 17 de dezembro de 2014;  -----------------  

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

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

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

6. Proposta de constituição de Fundos de Maneio; ----------------------------------------------------------------------  

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

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

9. Proposta de venda de sucata existente nos Estaleiros Municipais, tais como viaturas em fim de vida, 

máquinas e sinais de trânsito inutilizados;  -----------------------------------------------------------------------------  

10. Proposta de ratificação de despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu parecer favorável 

relativamente à construção de uma subestação de energia elétrica, em Viana do Alentejo;  ------------  

11. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu subsídio no âmbito da 

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

12. Proposta de atribuição de auxílios económicos para livros e material escolar, no ano letivo 2014/2015; 

13. Proposta de aprovação do 1.º auto de medição relativo à Empreitada de Reutilização do Paço dos 

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

O senhor Presidente informou que a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa se encontra de férias 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: 

- O senhor Vereador João Penetra perguntou como estão a decorrer as obras no Paço dos Henriques, 

tendo o senhor Vice-Presidente referido que os trabalhos da Empreitada em causa estão a decorrer de 

acordo com o plano aprovado e que neste momento esses trabalhos têm estado a ser acompanhados 

por arqueólogos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que sendo esta a última reunião do ano de 2014, importa dizer que apesar 

das dificuldades sentidas motivadas, quer pela crise, quer pelo ataque ao Poder Local nos últimos 

tempos, encara o ano de 2015 com uma perspetiva positiva e um otimismo moderado. Disse ainda que o 

ano de 2014 “acabou bem”, tendo sido possível iniciar a obra do Paço dos Henriques, apesar das 

dificuldades, nomeadamente com a ação judicial e a providência cautelar que deram entrada no Tribunal 
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Administrativo e Fiscal de Beja. Também neste final de ano há outras notas positivas a registar que 

contribuem para encarar positivamente o ano de 2015: a Região Alentejo foi distinguida por diversos 

Organismos Internacionais como “a melhor região vinícola do mundo” bem como um dos 21 “melhores 

destinos para se visitar”, para além de ter assistido à classificação do Cante Alentejano como Património 

Cultural Imaterial da Humanidade. No âmbito dos Prémios Turismo do Alentejo 2013, foi atribuída uma 

menção honrosa à Romaria a Cavalo, na categoria de Melhor Evento. No âmbito dos Prémios da Revista 

Mais Alentejo 2014, os Chocalhos de Alcáçovas venceram na categoria “Mais Tradição” e também no 

ano de 2014 foi aceite pela UNESCO a candidatura da Arte Chocalheira a Património Cultural Imaterial da 

Humanidade. O senhor Presidente salientou ainda que tendo o Alentejo sido eleito “a melhor região 

vitivinícola do mundo”, Reguengos de Monsaraz foi escolhida pela Rede Europeia das Cidades do vinho 

como “a cidade europeia do vinho 2015”. O senhor Presidente sublinhou que também a imprensa 

internacional tem estado atenta à qualidade do vinho e dos sabores do Alentejo, tendo Évora sido 

nomeada pelo site Norte-americano The Daily Meal como uma das nove melhores cidades do mundo 

“pela oferta que faz chegar ao prato e ao copo”. Nesta linha, foi publicado um artigo no jornal espanhol 

El Pais, no qual apelidou a região Alentejo de “Finura Rural”, tendo destacado Moura, Estremoz, Elvas e 

Monsaraz como “vilas portuguesas que dialogam com o campo e que souberam preservar uma 

naturalidade elegante”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Na última reunião de 2014, o senhor Presidente deixou um agradecimento a todos os colaboradores do 

Município, pelo trabalho e dedicação demonstrados ao longo do ano.  ---------------------------------------------  

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 extraordinária de 26 de novembro de 2014 

– A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata relativa à reunião extraordinária realizada no dia 

26 de novembro de 2014.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 17 de dezembro de 2014 – A 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 17 de 

dezembro de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 18 

de dezembro, o senhor Vereador Paulo Manzoupo participou numa reunião em Almada, com a Empresa 

Estradas de Portugal, S.A., cujo tema foi a possibilidade de serem efetuadas prestações de serviços aos 

Municípios, pela referida Empresa.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Informou também o senhor Presidente que no dia 18 de dezembro, à tarde, teve lugar uma reunião 

com as Associações de Viana, no âmbito da articulação dos Planos de Atividades para 2015.  ---------------  

- Informou o senhor Presidente que no dia 19 de dezembro teve lugar o Jantar de Natal promovido pela 

Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, no qual esteve presente. --------------------------------------------------  

- Também no dia 19 de dezembro se assinalou o centenário da morte do ilustre Vianense António Isidoro 

de Sousa. Para assinalar a data, teve lugar uma sessão cívica ao final da tarde, na Praça da República, 

tendo sido depositada uma coroa de flores junto ao busto do homenageado. Seguiu-se uma pequena 

exposição de fotografias no âmbito da efeméride.  -----------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente, no dia 20 de dezembro, participou no Almoço de Natal da Associação de 

Reformados de Alcáçovas e na Festa de Natal da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas.  -----------------  

- Nos dias 22 e 23 de dezembro procedeu-se à distribuição dos cabazes de Natal, no concelho. Foram 

cerca de quarenta cabazes, no âmbito da iniciativa promovida conjuntamente pelo Município, Juntas de 

Freguesia e Associação Terra Mãe. Oferecidos pela Associação “Coração Delta” foram ainda entregues 

vinte cabazes a idosos carenciados do concelho.  -------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 30 de dezembro reuniu a Comissão de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, tendo sido apresentado o Plano Municipal 2015-2019 de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios. A Comissão deliberou favoravelmente a sua submissão para aprovação pelo Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto cinco) 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 seis) Proposta de constituição de Fundos de Maneio – Nos termos do Regulamento relativo à 

Constituição de Fundos de Maneio, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a constituição de três 

fundos de maneio em 2015, destinados apenas à realização de pequenas despesas correntes, urgentes e 

inadiáveis, desde que as características das despesas se enquadrem nas rubricas de classificação 

económica abaixo identificadas. Também por unanimidade foram designados os responsáveis de cada 

Fundo de Maneio como se segue: 

1) Montante: 1.000,00 € 

Responsável: Florbela da Luz Descalço Fernandes, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano. 

Rúbricas de classificação económica: 

Aquisição de Bens: 
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02.01.02 – Combustíveis e lubrificantes: »100,00 € 

02.01.02.01 – Gasolina » 50,00 € 

02.01.02.02 – Gasóleo » 50,00 € 

02.01.05 – Alimentação – refeições confecionadas » 200,00 € 

02.01.08 – Material de escritório » 50,00 € 

02.01.14 – Outro material – peças » 100,00 € 

02.01.18 – Livros e documentação técnica » 50,00 € 

02.01.01 – Outros bens » 100,00 € 

Aquisição de Serviços: 

02.02.09 – Comunicações » 50,00 € 

02.02.13 – Deslocações e estadas » 150,00 € 

02.02.25 – Outros serviços » 200,00 € 

2) Montante: 1.000,00 € 

Responsável: Maria Salomé Correia Pires, Secretária do Presidente da Câmara afeta ao Gabinete de 

Apoio à Presidência. 

Rúbricas de classificação económica: 

Aquisição de Bens: 

02.01.02 – Combustíveis e lubrificantes: » 150,00 € 

02.01.02.01 – Gasolina » 50,00 € 

02.01.02.02 – Gasóleo » 100,00 € 

02.01.08 – Material de Escritório » 100,00 € 

02.01.12 – Material de transporte – peças » 50,00 € 

02.01.18 – Livros e Documentação Técnica » 50,00 € 

02.01.21 – Outros bens » 50,00 € 

Aquisição de Serviços: 

02.02.11 – Representação dos Serviços » 300,00 € 

02.02.13 – Deslocações e Estadas » 200,00 € 

02.02.25 – Outros Serviços » 100,00 € 

3) Montante: 1.500,00 € 

Responsável: José Luís Curto Banha, Encarregado Operacional afeto à Divisão de Administração 

Urbanística e Serviços Urbanos. 

Rúbricas de classificação económica: 

Aquisição de Bens: 
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02.01.02 – Combustíveis e lubrificantes: » 150,00 € 

02.01.02.01 – Gasolina » 65,00 € 

02.01.02.02 – Gasóleo » 65,00 € 

02.01.02.99 – Outros » 20,00 € 

02.01.12 – Material de transporte – peças » 300,00 € 

02.01.14 – Outro material – peças » 300,00 € 

02.01.21 – Outros bens » 300,00 € 

Aquisição de Serviços: 

02.02.03 – Conservação de bens » 200,00 € 

02.02.10 – Transportes – portagens » 150,00 € 

02.02.25 – Outros serviços » 100,00 € 

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

numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir o cartão social do reformado, pensionista e idoso a Florinda Maria Ginete Riço 

Baixinho, de Aguiar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

numa 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 Alcáçovas: 

- Feliciana Grosso Henriques Botas.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

De Aguiar: 

- Francisco António Bento Rocha;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- João Bernardino Sêco Pão Mole;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Adelaide Maria Gaio Tirapicos Laranjeira;  ---------------------------------------------------------------------------------  

- Antónia Maria Sacristão Cachola;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Catarina Maria Gaio Tirapicos Rebocho;  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Miguel Fortunato Sezões Rebocho;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Capitolina de Aires Gaio Tirapicos Cachola.  -------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de venda de sucata existente nos Estaleiros Municipais, tais como viaturas em 

fim de vida, máquinas e sinais de trânsito inutilizados – Com base numa proposta da Divisão de 

Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à venda 

de viaturas em fim de vida, máquinas que já não têm condições de funcionamento e sinais de trânsito 
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inutilizados, nos termos do disposto na alínea cc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. Os bens móveis a vender são os seguintes: 

- Cilindro DA-30;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Volvo MP-98-86 (viatura de recolha de resíduos);  ----------------------------------------------------------------------  

- Scania FT-74-76;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Dumper VM;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Retroescavadora;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Mitsubishi Carisma 62-76-JQ;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Opel Corsa 53-19-DS;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sinais de trânsito inutilizados.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conforme consta da proposta da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara 

deliberou por unanimidade agrupar em três lotes os bens a vender e estipular para cada um o valor base 

da oferta a apresentar pelos interessados que indicou para serem consultados: 

Listagem de resíduos para venda e respetivos valores base: 

Designação do resíduo Lote Valor base (€/ton) 

Cilindro DA-30  

 

Camiões e máquinas industriais 

 

 

221 

Volvo MP-98-86 (viatura de recolha de 

resíduos 

Scania FT-74-76 

Dumper VM 

Retroescavadora 

Mitsubishi Carisma 62-76-JQ Sucata de Folha (VFV) 180 

Opel Corsa 53-19-DS 

Sinais de trânsito inutilizados Sucata de Ferro 221 

 

Listagem de empresas a convidar para apresentação de proposta: 

- Batistas, Reciclagem de Sucatas, SA, do Carregado;  --------------------------------------------------------------------  

- José Magro Metais – Centro de Receção, Recolha e Valorização de Resíduos, Unipessoal, Ld.ª, de Évora; 

- RSA – Reciclagem de Sucatas Abrantina, SA, de Abrantes;  ------------------------------------------------------------  

- SER – Sociedade de Reciclagem de Évora, Unipessoal, Ld.ª, de Évora;  --------------------------------------------  

- Susana Xavier – Sucatas, Unipessoal, Ld.ª, de Armação de Pera;  ----------------------------------------------------  

- Truck Center Portugal, Ld.ª, de Palmela. -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de ratificação de despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu parecer 

favorável relativamente à construção de uma subestação de energia elétrica, em Viana do Alentejo – A 
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Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu parecer 

favorável à construção da subestação de Viana do Alentejo, a realizar pela EDP. O despacho foi exarado a 

22 de dezembro de 2014 e a urgência foi determinada pelo teor da comunicação da própria EDP que 

informou ter a obra inscrita no Plano Orçamental de 2014, o qual foi oportunamente enviado à Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos. A EDP alertou para o facto do incumprimento ou demora na 

edificação da estrutura comprometer os objetivos traçados, podendo inclusive fundamentar 

penalizações. Tendo em conta que o reforço da capacidade técnica da rede de distribuição e a 

consequente melhoria da qualidade do serviço público de distribuição de energia elétrica na área deste 

Município, está intrinsecamente ligada à construção da subestação em causa e permitirá a 

disponibilidade de potência para o fornecimento de energia a empreendimentos que venham a surgir ou 

a instalar-se em Viana do Alentejo e em concelhos vizinhos, o senhor Vice-Presidente emitiu o parecer 

favorável através do despacho já referido, que a Câmara ratificou nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  ---------------------------------------------------------------------------   

Ponto onze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu subsídio no 

âmbito da Ação Social Escolar – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-

Presidente, datado de 22 de dezembro de 2014, através do qual foi concedido subsidio de almoço – 

escalão A – à aluna do Ensino Pré-Escolar Mafalda de Carvalho Pires Romão, a frequentar o Jardim de 

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

Ponto doze) Proposta de atribuição de auxílios económicos para livros e material escolar, no ano letivo 

2014/2015 – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e no uso da 

competência a que se refere a alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara deliberou por unanimidade fixar os seguintes montantes dos auxílios económicos a 

atribuir aos estudantes do 1.º ciclo do ensino básico do concelho, tendo em consideração o disposto no 

Despacho n.º 11306-D/2014 do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 8 de setembro: 

Beneficiários do Escalão A: 

Livros – 1.º e 2.º anos » 30,00 €;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Livros – 3.º e 4.º anos » 35,00 €;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Material Escolar » 26,00 €;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Beneficiários do Escalão B: 

Livros – 1.º e 2.º anos » 15,00 €;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Livros – 3.º e 4.º anos » 17,50 €;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Material Escolar » 13,00 €.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir as verbas correspondentes à aplicação dos critérios definidos, os quais são, por 

freguesia, as seguintes: 

- Aguiar » 409,50 € (quatrocentos e nove euros e cinquenta cêntimos);  -------------------------------------------  

- Alcáçovas » 1.518,50 € (mil quinhentos e dezoito euros e cinquenta cêntimos);  -------------------------------  

- Viana do Alentejo » 3.240,00 € (três mil duzentos e quarenta euros).  --------------------------------------------  

As transferências de verba serão atribuídas aos seguintes alunos: 

Freguesia de Aguiar: 

- À aluna Matilde Isabel Farinha Engenheiro, a frequentar o 1.º ano (escalão A) – 56,00 €;  -------------------  

- À aluna Érica Sofia Malaqueco Sabino, a frequentar o 1.º ano (escalão A) – 56,00 €;  -------------------------  

- À aluna Leonor Isabel Campaniço Laranjeiro, a frequentar o 1.º ano (escalão A) – 56,00 €;  -----------------  

- Ao aluno Tiago Filipe Pão Mole Figueira, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  -----------------------  

- Ao aluno Pedro Miguel Nascimento, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ----------------------------  

- À aluna Maria Inês Gaio Carreiras, a frequentar o 3.º ano (escalão B) – 30,50 €;  -------------------------------  

- Ao aluno Jaime Vicente Mendes, a frequentar o 3.º ano (escalão B) – 30,50 €; ---------------------------------  

- À aluna Daniela Cristina Monteiro Chora, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €;  ----------------------  

- À aluna Rafaela Sofia Rocha Chora, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €;  ------------------------------  

- À aluna Joana Alves Gomes, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €.  ---------------------------------------  

Freguesia de Alcáçovas: 

- Ao aluno Pedro António Rufas Mira, a frequentar o 1.º ano (escalão A) – 56,00 €;  ----------------------------  

- Ao aluno Quim Salvador da Silva Flores, a frequentar o 1.º ano (escalão A) – 56,00 €;  -----------------------  

- À aluna Clara Alexandra Chora Pires, a frequentar o 1.º ano (escalão A) – 56,00 €;  ---------------------------  

- Ao aluno Duarte Ramos Flores, a frequentar o 1.º ano (escalão A) – 56,00 €;  -----------------------------------  

- À aluna Ana Zhu, a frequentar o 1.º ano (escalão A) – 56,00 €; ------------------------------------------------------  

- Ao aluno Rui Jorge Calvino Caralinda, a frequentar o 1.º ano (escalão B) – 28,00 €;  ---------------------------  

- À aluna Madalena Maria Ramos Grosso, a frequentar o 1.º ano (escalão B) – 28,00 €;  -----------------------  

- À aluna Luana Isabel Curraleira Martins, a frequentar o 1.º ano (escalão B) – 28,00 €;  -----------------------  

- À aluna Ana Carolina Leitão Anastácio, a frequentar o 1.º ano (escalão B) – 28,00 €;  -------------------------  

- À aluna Maria do Céu Rufas Mira, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €;  -------------------------------  

- Ao aluno Wilson Miguel Batista Cascalheira, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €; ------------------  

- À aluna Ariana Alexandra Leite Rocha, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €;  -------------------------  

- À aluna Helena Sofia Batinas Chora, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €; -----------------------------  

- Ao aluno Afonso Miguel José da Costa, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €;  ------------------------  
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- À aluna Laura Diana Lebre Fitas, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  ---------------------------------  

- Ao aluno Sandro Crespo Arcadinho, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  -----------------------------  

- Ao aluno Tomás Alexandre Charrua Veladas, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  -----------------  

- À aluna Mariana de Jesus Santos Varela, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ----------------------  

- À aluna Salomé Ramos Flores, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ------------------------------------  

- À aluna Vera Ramos Flores, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ----------------------------------------  

- Ao aluno Tiago Miranda Valente, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  --------------------------------  

- Ao aluno Ganliang Zhu, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ---------------------------------------------  

- Ao aluno Gustavo Emanuel Alves Martins, a frequentar o 3.º ano (escalão B) – 30,50 €;  --------------------  

- À aluna Raquel Filipa Bento Gafanhoto, a frequentar o 3.º ano (escalão B) – 30,50 €;  ------------------------  

- À aluna Inês Sofia Quaresma Gonçalves, a frequentar o 3.º ano (escalão B) – 30,50 €;  -----------------------  

- À aluna Ana Carlota Batista Cascalheira, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  -----------------------  

- Ao aluno Bernardo Alexandre Pais Santana, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ------------------  

- À aluna Maria de Jesus Ramos Flores, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  --------------------------  

- Ao aluno Aníbal Ramos Flores, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  -----------------------------------  

- Ao aluno António João Silva Sim Sim Bento, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ------------------  

- Ao aluno Tiago Miguel Macau Parreira, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €;  ------------------------  

- Ao aluno Iúri Miguel Curraleira Martins, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €.  -----------------------  

Freguesia de Viana do Alentejo: 

- Ao aluno André Miguel Alves da Silva, a frequentar o 1.º ano (escalão A) – 56,00 €;  --------------------------  

- Ao aluno Eduardo Filipe Monchique Rufas, a frequentar o 1.º ano (escalão A) – 56,00 €;  -------------------  

- Ao aluno Jorge Nunes Bagão, a frequentar o 1.º ano (escalão A) – 56,00 €;  -------------------------------------  

- À aluna Leonor Jesus Campos Almeida, a frequentar o 1.º ano (escalão A) – 56,00 €;  ------------------------  

- À aluna Beatriz Calado Ribeiro, a frequentar o 1.º ano (escalão B) – 28,00 €;  -----------------------------------  

- À aluna Ana Leonor Nunes de Oliveira Pires, a frequentar o 1.º ano (escalão B) – 28,00 €;  ------------------  

- Ao aluno João Pedro Silveiro Viana, a frequentar o 1.º ano (escalão B) – 28,00 €;  -----------------------------  

- Ao aluno Gabriel João Silveiro Viana, a frequentar o 1.º ano (escalão B) – 28,00 €;  ---------------------------  

- À aluna Mariana Isabel Cerejo Fialho, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €;  --------------------------  

- Ao aluno Duarte Filipe Monchique Rufas, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €;  ---------------------  

- À aluna Leonor de Fátima Cachapa Silveiro, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €;  ------------------  

- Ao aluno Viktor Andriy Fedoriv, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €;  ----------------------------------  

- À aluna Vanessa dos Santos Rodrigues Viegas, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €;  ---------------  

- À aluna Lara Rosário Pinto, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €;  ----------------------------------------  
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- Ao aluno Dinis Pereira Branco, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €;  -----------------------------------  

- À aluna Marta Filipa Cabral Taia, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €;  ---------------------------------  

- À aluna Íris dos Anjos Nascimento, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €;  ------------------------------  

- Ao aluno Igor Alexandre Tomás Janota, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €;  ------------------------  

- Ao aluno Luis Tiago Amaro Lagarto, a frequentar o 2.º ano (escalão A) – 56,00 €;  -----------------------------  

- À aluna Madalena Isabel Patinha Pacheco, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  --------------------  

- Ao aluno Diogo Alexandre Manita Lidoro, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  ---------------------  

- Ao aluno Filipe Miguel Carrilho Janeiro, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  ------------------------  

- Ao aluno Rodrigo Horta Branco, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  ----------------------------------  

- À aluna Nicole dos Anjos Calado, a frequentar o 2.ºano (escalão B) – 28,00 €;  ---------------------------------  

- Ao aluno Henrique Brito Fadista, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  ---------------------------------  

- À aluna Maria Leonor Bagão Cardoso, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  --------------------------  

- Ao aluno Eduardo Filipe Ribeiro Bento, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  ------------------------  

- Ao aluno João Pedro Teves Cordeiro, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  ---------------------------  

- À aluna Daniela Sofia Carvalho Gonçalves, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  --------------------  

- À aluna Érica Isabel Buinho Amaro, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  ------------------------------  

- Ao aluno Heliandro de Souza Andrade, a frequentar o 2.º ano (escalão B) – 28,00 €;  -------------------------  

- Ao aluno Daniel Filipe Magoito Fitas, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ---------------------------  

- À aluna Cláudia Isabel Samora Almeida, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  -----------------------  

- À aluna Catarina Isabel Condeço Correia, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ----------------------  

- À aluna Mariana Agostinho Grilo, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  --------------------------------  

- À aluna Luna Cristina Sabarigo, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  -----------------------------------  

- À aluna Matilde Rebocho Correia, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  -------------------------------  

- À aluna Joana Rebocho Correia, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ----------------------------------  

- Ao aluno Rodrigo Aguiar Silva, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ------------------------------------  

- À aluna Laura dos Santos Remechido, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  --------------------------  

- À aluna Joana Coelho Amante, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  -----------------------------------  

- Ao aluno Rodrigo Ourives Rijo de Oliveira, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  --------------------  

- À aluna Catarina Rosa Maia Lacão, a frequentar o 3.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ------------------------------  

- À aluna Maria Martynova, a frequentar o 3.º ano (escalão B) – 30,50 €;  -----------------------------------------  

- Ao aluno André Prates do Carmo, a frequentar o 3.º ano (escalão B) – 30,50 €;  -------------------------------  

- À aluna Camila Sacramento Gonçalves, a frequentar o 3.º ano (escalão B) – 30,50 €;  ------------------------  

- Ao aluno Eduardo Santos Rocha, a frequentar o 3.º ano (escalão B) – 30,50 €;  ---------------------------------  
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- Ao aluno João Pedro Saldanha Emídio, a frequentar o 3.º ano (escalão B) – 30,50 €;  -------------------------  

- À aluna Carolina Branco Silva, a frequentar o 3.º ano (escalão B) – 30,50 €;  -------------------------------------  

- Ao aluno Miguel Mendes Falé, a frequentar o 3.º ano (escalão B) – 30,50 €;  ------------------------------------  

- Ao aluno Daniel Alexandre Condeço Correia, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  -----------------  

- À aluna Catarina Bartolomeu Reis, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ------------------------------  

- Ao aluno Duarte Miguel Grilo Farrica, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  --------------------------  

- À aluna Érica Alexandra Cabral Taia, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ----------------------------  

- À aluna Madalena Matoso Serpa, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  --------------------------------  

- À aluna Beatriz Matoso Serpa, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ------------------------------------  

- Ao aluno Sandro Rafael dos Santos Cristiano, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ----------------  

- Ao aluno Henrique Diogo Grilo Amante, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  -----------------------  

- À aluna Íris Torres Fortes, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  ------------------------------------------  

- À aluna Maria Manuel Amaro Lagarto, a frequentar o 4.º ano (escalão A) – 61,00 €;  -------------------------  

- À aluna Ana Leonor Batista Luz, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €;  ----------------------------------  

- À aluna Madalena Brito Pegado, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €;  ---------------------------------  

- Ao aluno Guilherme Amante Viana, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €;  -----------------------------  

- Ao aluno Vasco Albuquerque dos Santos, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €;  ---------------------  

- À aluna Beatriz Camacho Pataquinho, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €;  --------------------------  

- Ao aluno Rafael José Pratas Caldeirinha, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €;  -----------------------  

- Ao aluno David Anéis Martins, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €;  ------------------------------------  

- À aluna Ana Luisa Campaniço Brigolas, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €;  -------------------------  

- À aluna Madalena Pão Mole Figueiredo, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €;  -----------------------  

- Ao aluno João Miguel Rocha Palma, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €;  -----------------------------  

- Ao aluno Tiago Miguel Maurício Vidasinha, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €; --------------------  

- Ao aluno Guilherme Gafanhoto Bento, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €;  -------------------------  

- Ao aluno Cláudio Miguel dos Santos Martins, a frequentar o 4.º ano (escalão B) – 30,50 €.  ----------------  

Ponto treze) Proposta de aprovação do 1.º auto de medição relativo à Empreitada de Reutilização do 

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

deliberou por unanimidade aprovar o primeiro auto de medição relativo à Empreitada de Reutilização do 

Paço dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas, no montante de 

23.212,05 € (vinte e três mil duzentos e doze euros e cinco cêntimos).  ---------------------------------------------  
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--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às doze 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, 

 

 

Os Vereadores, 

 

 


