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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 06/2014 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 12 / 03 / 2014 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 
                          ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA 

HORA DE ABERTURA: 14,30 HORAS                                        HORA DE ENCERRAMENTO: 17,30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 06/03/2014 

 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 4.441,54 € 

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 ................................................................................................................. 400.680,40 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ...................................................................................................................      61.421,39 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ....................................................................................................................... 38.670,45 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 1.049,92 € 

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  ....................................................................................................................... 92.427,44 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006535950  ....................................................................................................................... 14.199,09 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  ......................................................................................................  107.931,87 €   

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  .........................................................................................................................    363,31 € 

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ...................................................................................................................   908,61 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ....................................................................................................................  4.733,05 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..................................................................................................................   2.768,28 € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...........................................................................................................................   421,46 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................................................ 405.121,94 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................. 234.903,84 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 170.218,10 € 
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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 12 de fevereiro de 2014;  ---------------------

- 

3.   Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 26 de fevereiro de 2014;  ---------------------

- 

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

5.   Conhecimento da relação de despachos proferidos no uso de competência subdelegada em matéria 

de administração urbanística;  ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

6.   Pedido de parecer para os cursos profissionais a candidatar no ano letivo 2014/2015 pela Escola 

Profissional Fialho de Almeida, de Vidigueira;  ---------------------------------------------------------------------------- 

7.   Desistência do Processo de Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas n.º 1214/2012 (Empréstimo de 

M/L prazo até ao montante de 300.000,00 € / Remodelação do Estaleiro Municipal de Viana do 

Alentejo);  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.   Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana do 

Alentejo e Aguiar (atividades da Associação);  ---------------------------------------------------------------------------- 

9.   Proposta de atribuição de apoios no âmbito da Oficina Domiciliária;  ---------------------------------------------- 

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

- 

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

- 

12.  Ratificação de despachos do senhor Presidente que concederam apoios em espécie (cedência de 

transporte) a diversas Entidades;  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.  Proposta de atribuição de apoio em espécie ao Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo, 

destinado ao 1.º Passeio de Motas Antigas “Rota dos Licores e dos Sabores”;  ----------------------------------

- 

14.  Proposta de transferência de verba para o Sport Club Alcaçovense, no âmbito do Regulamento de 

Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas;  -------------------------------------------------------------------------- 

15.  Proposta de ratificação de despachos do senhor Presidente que concederam licenças à Associação 

Tauromáquica Alcaçovense, para a realização de duas vacadas populares, numa praça de touros 

desmontável, respetivamente nos dias 1 e 8 de março de 2014;  --------------------------------------------------- 
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16.  Proposta de ratificação de despacho do senhor Presidente que concedeu licença à Secção Desportiva 

dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, para a realização da prova desportiva denominada 

“Prova de Abertura do Troféu BTT de Évora / TBE’2014”, no dia 9 de março de 2014.  -----------------------

-- 

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 Paulo Manzoupo, acerca de uma questão suscitada pela senhora Vereadora Rosa 

Barros da Costa na reunião anterior, disse que se deslocou ao local adjacente à Escola de Aguiar não 

existindo na mesma qualquer lixeira. Tal como havia referido, o terreno em causa, que é municipal, 

encontra-se vedado. Confirmou ainda este Vereador que o pinheiro existente na Escola de Aguiar, 

atacado pelas lagartas, foi efetivamente arrancado na passada segunda-feira.  ----------------------------------  

- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa referiu que tendo a Escola Dr. Isidoro de Sousa aderido a 

alguns programas no âmbito da Junior Achievment, parte da turma A do 11.º ano que aderiu ao projeto, 

está a ser acompanhada por si e pela voluntária Dr.ª Cláudia Rodrigues, da Associação Terras Dentro. A 

apresentação do projeto está agendada para o próximo dia 26 de março. Dado que o Município também 

é parceiro neste Programa, os alunos irão dirigir à Câmara um pedido de apoio técnico para elaboração 

do spot publicitário de divulgação da “empresa que criaram” e para elaboração do power point de 

apresentação do respetivo produto. Disse ainda a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa já ter 

solicitado outros apoios, quer para a elaboração dos figurinos, quer para a banda sonora do spot.  --------  

- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa congratulou-se pelo dinamismo que a Biblioteca Municipal 

revelou quanto às comemorações do Dia da Mulher, designadamente com a promoção da exposição de 

livros de Mulheres Escritoras, de 10 a 14 de março e com o momento de leitura, agendado para o 

próximo dia 14 de março.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 desta reunião em minuta, no final da mesma, 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 12 de fevereiro de 2014 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 12 de fevereiro de 2014.  ------------ 

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 26 de fevereiro de 2014 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 26 de fevereiro de 2014.  ------------ 

Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou ter participado 

no dia 26 de fevereiro, numa reunião do Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas de Viana 
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do Alentejo. O Regulamento do Agrupamento está a ser elaborado e a próxima reunião ocorrerá no dia 

19 de março.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 27 de fevereiro participou numa reunião na CIMAC – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, na qual esteve presente o Senhor Secretário de Estado 

do Desenvolvimento Regional, Manuel Castro Almeida. Falou-se essencialmente do Acordo de Parceria 

“Portugal 2020”, tendo o Senhor Secretário de Estado referido que o quadro de programação assenta 

essencialmente em quatro eixos temáticos essenciais:  

> Competitividade e internacionalização;  -----------------------------------------------------------------------------------  

> Capital humano;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

> Inclusão social e emprego;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

> Sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos.  ---------------------------------------------------------------------  

Para além dos quatro programas temáticos, continuam a existir programas regionais, cinco no 

Continente, dois nos Açores e Madeira, três para o desenvolvimento rural e um para os assuntos 

marítimos e pescas. Do total dos fundos de cerca de 21 milhões de euros, as regiões menos 

desenvolvidas irão receber 93%, atendendo a que beneficiam também da quase totalidade dos 

montantes previstos para os programas temáticos. As regiões menos desenvolvidas não incluem Lisboa e 

Madeira, consideradas desenvolvidas pela União Europeia e o Algarve, que é uma região em transição. A 

atribuição dos fundos será sujeita a uma análise mais exigente do que no passado e serão desenvolvidas 

boas práticas de informação pública dos apoios concedidos e da avaliação dos resultados obtidos. Será 

criado um balcão comum na Agência para o Desenvolvimento e Coesão que recentemente substituiu as 

três instituições que geriram os fundos: Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, Instituto 

de Gestão do Fundo Social Europeu e Observatório do QREN – Quadro de Referência Estratégico 

Nacional. Perspetiva-se que possam vir a existir diferentes taxas de cofinanciamento, nomeadamente 

em relação às prioridades negativas tais como Estradas, Escolas e Equipamentos Desportivos. O senhor 

Presidente exibiu ainda uma apresentação sobre este assunto, a qual será enviada aos senhores 

Vereadores.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu-se à sessão da Assembleia Municipal realizada no passado dia 28 de 

fevereiro, tendo sido aprovadas duas Moções, sendo uma delas referente ao eventual encerramento de 

Serviços de Finanças no distrito de Évora, designadamente o de Viana do Alentejo e outra à necessidade 

urgente de Requalificação da Escola Dr. Isidoro de Sousa de Viana do Alentejo. Disse o senhor Presidente 

que, na reunião que realizou com o Senhor Diretor de Finanças de Évora, este transmitiu que não tem 

conhecimento oficial de qualquer encerramento. Disse que aquilo que conhece do assunto é o que vai 
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ouvindo através da Comunicação Social. O senhor Presidente disse que a matéria em causa continua a 

ser acompanhada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses.  ------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 4 de março foi recebido pela Senhora Delegada Regional de 

Educação do Alentejo. Entre outros assuntos, foi reiterada urgência na reparação da Escola Dr. Isidoro de 

Sousa de Viana do Alentejo. A senhora Diretora Regional disse estar atenta à situação da Escola, tendo 

sido feito um levantamento de todas as intervenções necessárias e estando este estabelecimento de 

ensino como prioritário para ser intervencionado. Disse o senhor Presidente ter dado conhecimento à 

senhora Diretora Regional que iria ser pedida uma reunião ao senhor Ministro da Educação.  ---------------  

- O senhor Vereador Paulo Manzoupo, no dia 8 de março, a convite da Junta de Freguesia de Viana do 

Alentejo, esteve presente nas comemorações do Dia da Mulher. Nesse mesmo dia, o senhor Presidente 

esteve presente no Baile de Finalistas da Escola Dr. Isidoro de Sousa que como habitualmente foi 

caraterizado por bom ambiente e muita diversão.  -----------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 9 de março procedeu à entrega dos prémios no âmbito do 

Troféu BTT de Évora – TBE2014, cuja primeira prova decorreu em Viana. Foi também realizada uma 

gincana para os mais novos, em parceria com o Clube da Natureza de Alvito.  ------------------------------------  

- No dia 11 de março, o senhor Presidente esteve presente na apresentação do Relatório Final do Grupo 

de Trabalho para as Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado. O Grupo de Trabalho analisou 89 

projetos no âmbito dos Setores Ferroviário, Rodoviário, Marítimo-Portuário e Aeroportuário. O maior 

investimento será no Setor Ferroviário e o troço que mais perto ficará deste concelho é Lisboa / Sines / 

Caia. Em termos rodoviários, o IC33 não irá avançar, ao contrário do que esteve previsto.  -------------------  

- O senhor Presidente informou também ter participado ontem numa reunião do Conselho Executivo da 

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, tendo sido apresentado pela ADRAL – Agência 

de Desenvolvimento Regional do Alentejo, um projeto de Empreendedorismo para o Alentejo Central. 

- O senhor Presidente referiu-se à participação do Município na BTL – Feira Internacional de Turismo, a 

decorrer na FIL, em Lisboa, de 12 a 16 de março. Os destinos convidados são, a nível nacional, os Açores 

e a nível internacional o Estado do Amazona. Tal como sucedeu na edição anterior, a promoção do 

concelho surge integrada na Turismo do Alentejo e Ribatejo, ERT. Será promovida a Romaria a Cavalo e 

serão divulgadas as nossas potencialidades a nível do artesanato, gastronomia e doçaria, entre outras 

que contribuam para atrair cada vez mais visitantes com vista ao desenvolvimento e apoio da economia 

local. Nos dias 12 e 14 de ma rço, entre as 11:00 e as 12:00 horas, no Stand do Município de Viana do 

Alentejo, haverá uma prova de doces, bem como, no dia 13, quinta-feira, no Lounge Bar, entre as 13:00 

e as 14:00 horas. Os doces vão ser gentilmente oferecidos pelas doceiras Margarida Ilhéu, Mariana 

Nunes, Maria Vitória Xavier, Margarida Maia e pela empresa Padaria Fadista. O cante alentejano 
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também estará presente, com a participação do Grupo Coral Paz e Unidade de Alcáçovas, no desfile de 

grupos corais, que terá lugar dia 15, pelas 14:00 horas.  ------------------------------------------------------------------

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

Ponto cinco) Conhecimento da relação de despachos proferidos 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) Pedido de parecer sobre os cursos profissionais a candidatar no ano letivo 2014/2015 pela 

Escola Profissional Fialho de Almeida, de Vidigueira – O senhor Presidente informou ter consultado o 

senhor Presidente da Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento de Escolas do Concelho de 

Viana do Alentejo acerca do pedido de parecer solicitado pela Escola Profissional Fialho de Almeida, de 

Vidigueira, sobre os cursos profissionais a candidatar no ano letivo 2014/2015. Dado que da consulta 

efetuada resultou nada havendo a opor, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável 

ao que lhe é solicitado, concretamente a candidatura dos seguintes cursos para o ano letivo de 

2014/2015: 

Turma 1: 

- Curso Profissional de Técnico de Jardinagem e Espaços Verdes;  -----------------------------------------------------  

- Curso Profissional de Técnico de Recursos Florestais e Ambientais.  ------------------------------------------------  

Turma 2: 

- Curso Profissional de Técnico de Design;  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Curso Profissional de Técnico de Design Gráfico.  -------------------------------------------------------------------------  

Turma 3: 

- Curso Profissional de Animador Sócio Cultural;  ---------------------------------------------------------------------------  

- Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial.  --------------------------------------------------------------------  

Ponto sete) Desistência do Processo de Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas n.º 1214/2012 

(empréstimo de M/L prazo até ao montante de 300.000,00 € / Remodelação do Estaleiro Municipal de 

Viana do Alentejo) – Encontra-se ainda pendente no Tribunal de Contas o Processo de Fiscalização 

Prévia n.º 1214/2012, relativo ao contrato de empréstimo de M/L prazo até ao montante de 300.000,00 

€ (trezentos mil euros) com destino à obra de Remodelação do Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo, 

devolvido ao Município a 11 de abril de 2013 para que este se pronunciasse sobre as duas vias possíveis: 

Desistência do empréstimo em virtude do limite de endividamento liquido do Município em 2012 não 

permitir o montante de 300.000,00 € ou reformulação do contrato de empréstimo para o montante 

possível de 52.234,00 € (importância máxima para que não fosse ultrapassado o limite de endividamento 
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líquido). Na ausência de resposta do Município, o Tribunal de Contas, através do seu oficio n.º 2072, de 

14 de fevereiro de 2014, voltou a questionar, solicitando a tomada de deliberação sobre o assunto. 

Perante o exposto, a Câmara deliberou por unanimidade desistir da contratação do referido 

empréstimo, comunicando tal deliberação ao Tribunal de Contas e à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do 

Guadiana Interior.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

de Viana do Alentejo e Aguiar (atividades da Associação) – A Câmara deliberou por unanimidade 

transferir para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar a 

importância de 400,00 €, como comparticipação nas despesas das atividades a desenvolver no corrente 

ano.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de atribuição de apoios no âmbito da Oficina Domiciliária – Com base na 

proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade deferir os seguintes pedidos de 

intervenção no âmbito da Oficina Domiciliária, ao abrigo do Regulamento de Atribuição do Cartão Social 

do Reformado, Pensionista e Idoso: 

» Titular do cartão n.º 11 – Reparações na fachada, nomeadamente, reboco de espaços onde caiu o 

reboco antigo;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Titular do cartão n.º 102 – Substituição de sanita e autoclismo;  ----------------------------------------------------  

» Titular do cartão n.º 140 – Picar e rebocar parede do corredor;  ----------------------------------------------------  

» Titular do cartão n.º 503 – Substituição de banheira por poliban;  --------------------------------------------------  

» Titular do cartão n.º 505 – Reparação de chaminé para evitar a entrada de água pela mesma.  ------------  

Ponto dez) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos termos do 

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

unanimidade atribuir o respetivo cartão a Maria Gertrudes Tiro Barroso, residente em Alcáçovas.  ---------  

Ponto onze) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos termos 

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

por unanimidade proceder à renovação do respetivo cartão dos seguintes munícipes: 

De Viana do Alentejo: 

- António Francisco Algarvio;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- António Dores Paitio;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Francisco José Conceição.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De Alcáçovas: 

- Estela Beatriz Maia Chora;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Guilhermina da Encarnação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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De Aguiar: 

- António José Bandarra;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Manuel António Gaio Quaresma;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rosária Maria Lagoa;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Inês da Piedade Mira;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Mariana Rosa Mexa Moça;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Francisco Elias Fialho;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Senhorinha Augusta;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Teresa Maria Acace Marques Caixinha;  -------------------------------------------------------------------------------------  

- Eugénio José.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Ratificação de despachos do senhor Presidente que concederam apoios em espécie 

(cedência de transporte) a diversas Entidades – A Câmara ratificou por unanimidade os despachos do 

senhor Presidente que concederam apoios em espécie, concretamente cedência de transporte, às 

seguintes entidades:  

» Dia 15 de fevereiro – Cedência do autocarro de 19 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético 

Clube a Lisboa, com o objetivo de realizar um jogo do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão. Custo: 

88,16€. 

» Dia 16 de fevereiro – Cedência do autocarro de 36 lugares para uma deslocação da AJAL – Associação 

de Jovens de Alcáçovas a S. José da Lamarosa (Coruche), com o objetivo de participar numa prova de 

XCO/BTT. Custo: 161,81 €.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Dia 22 de fevereiro – Cedência do autocarro de 36 lugares à Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do 

Alentejo para uma deslocação de jovens a Arraiolos, com o objetivo de participarem num encontro de 

convívio e formação. Custo: 121,36 €.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

» Dia 22 de fevereiro – Cedência do autocarro de 19 lugares para uma deslocação do Sport Club 

Alcaçovense a Évora com a equipa de Benjamins, para realizar um jogo contra o Lusitano Ginásio Clube. 

Custo: 57,88 €.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Dia 26 de fevereiro – Cedência do autocarro de 36 lugares ao Agrupamento de Escolas do concelho de 

Viana do Alentejo, para uma deslocação das turmas do 11.º C e do Curso Vocacional a Alqueva. Custo: 

91,16 €.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Dia 26 de fevereiro – Cedência do autocarro de 19 lugares, para uma deslocação dos formandos da 

Associação Terras Dentro à Assembleia da República. Custo: 124,85 €.  ---------------------------------------------  
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» Dia 1 de março – Cedência do autocarro de 36 lugares, para uma deslocação da Fanfarra da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo a Montemor-o-Novo, com o objetivo de 

efetuar uma atuação. Custo: 63,82 €.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

» Dia 7 de março – Cedência do autocarro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas do Concelho de 

Viana do Alentejo para uma deslocação das turmas do 1.º e 2.º ano de Alcáçovas a Lisboa, para uma 

visita de estudo ao Teatro Politeama. Custo: 163,25 €.  ------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de atribuição de apoio em espécie ao Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do 

Alentejo, destinado ao 1.º Passeio de Motas Antigas “Rota dos Licores e dos Sabores” – A Câmara 

deliberou por unanimidade apoiar o Grupo Motard “Os Xananas de Viana do Alentejo” na realização do 

Primeiro Passeio de Motas Antigas denominado “Rota dos Licores e dos Sabores”. O apoio concedido 

consubstancia-se na impressão dos cartazes da iniciativa, cedência de materiais diversos para a 

realização do convívio associado e ofertas representativas do concelho para os participantes. O custo 

estimado do apoio é de 325,15 €.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para o Sport Club Alcaçovense, no âmbito do 

Regulamento de apoio Financeiro às Modalidades Desportivas – Sem a presença do senhor Vereador 

João Pereira por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir 

para o Sport Club Alcaçovense a importância de 1.359,72 €, relativa a transporte, no âmbito do 

Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas.  ------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de ratificação de despachos do senhor Presidente que concederam licenças à 

Associação Tauromáquica Alcaçovense, para a realização de duas vacadas populares, numa praça de 

touros desmontável, respetivamente nos dias 1 e 8 de março de 2014 – A Câmara ratificou por 

unanimidade os despachos do senhor Presidente de 28 de fevereiro de 2014 e de 7 de março de 2014, 

através dos quais foram concedidas licenças à Associação Tauromáquica Alcaçovense, para realização de 

duas vacadas, respetivamente nos dias 1 e 8 de março de 2014.  ------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de ratificação de despacho do senhor Presidente que concedeu licença à 

Secção Desportiva dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, para a realização da prova 

desportiva denominada “Prova de Abertura do Troféu BTT de Évora / TBE’2014”, no dia 9 de março de 

2014 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 7 de março de 2014, 

através do qual foi concedida licença à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do 

Alentejo, para a realização da prova de abertura do “Troféu BTT de Évora / TBE’2014”, no dia 9 de março 

corrente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete 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, 

 

 


