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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 
______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 12/2013 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 08 / 05 / 2013 

PRESENÇAS 
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOSÉ JACINTO BENTO GRAVE  

HORA DE ABERTURA: 14,30 HORAS                                        HORA DE ENCERRAMENTO: 16,30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS 

- ESTÊVÃO MANUEL MACHADO PEREIRA, Vereador, por 
  motivos profissionais 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 02/05/2013 

 

CAIXA  .......................................................................................................................................................................................................................................   4.162,70 € 

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  .......................................................................................................................................................................1.574.198,00 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ..............................................................................................................................................................................  429.360,20 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 .............................................................................................................................................................................     36.769,96 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005455530 ....................................................................................................................................................................................... 18,52 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005496230 .................................................................................................................................................................................. 2.582,62 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .................................................................................................................................................................................. 1.398,17 € 

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 ................................................................................................................................................................................ 39.897,73 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006535950 .................................................................................................................................................................................. 1.862,59 € 

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  ................................................................................................................................................................................ 11.556,79 € 

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ......................................................................................................................................................................... 23.811,80 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ............................................................................................................................................................................ 34.928,27 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..........................................................................................................................................................................   62.479,05 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44276959276  ......................................................................................................................................................................... 500.000,00 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44276961733  ......................................................................................................................................................................... 150.000,00 € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/00102934558  ..................................................................................................................................................................................   3.746,77 € 

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

B. E. S. – CONTA N.º 0007/100330801230  ............................................................................................................................................................................. 100.000,00 € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/100338522139  ............................................................................................................................................................................. 100.000,00 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................................................................................  1.578.360,70 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................................................................................  1.474.902,70 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ........................................................................................................................................................................................... 103.458,00 € 
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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)  Aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 19 de abril de 2013;  -------------------------------------- 

2)  Informação sobre a atividade da Câmara; ---------------------------------------------------------------------------------- 

3)  Conhecimento dos despachos proferidos no uso de competência subdelegada em matéria de 

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

4)  Aprovação da ata em minuta;  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5)  Apreciação de pedido relativo ao lote n.º 16 sito na Zona Industrial de Viana do Alentejo, propriedade 

de Ricardo José Pires Luz;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6)  Proposta de autorização para apresentação de candidatura do Projeto “Valorização do Património no 

concelho de Viana do Alentejo” ao PRODER;  ----------------------------------------------------------------------------- 

7)  Ratificação de despacho de rejeição de erros e omissões apresentados no âmbito do concurso público 

para adjudicação da Empreitada de Requalificação do Posto Territorial da Guarda Nacional 

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

8) Proposta de transferência de verba para o Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”, ao abrigo 

do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas;  ----------------------------------------------- 

9)  Proposta de transferência de verbas para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas;  ------------------------ 

10)  Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino Paz e Unidade de Alcáçovas;  ---------- 

11)  Proposta de transferência de verbas para a Sociedade União Alcaçovense, no âmbito do Regulamento 

de Apoio Financeiro às Atividades Culturais;  --------------------------------------------------------------------------- 

12)  Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo;  --------------------- 

13)  Proposta de transferência de verba para o Sporting Clube de Viana do Alentejo;  ----------------------------- 

14)  Propostas de aprovação do Caderno de Encargos e do Programa de Concurso relativos à concessão 

de exploração do Bar da Piscina Municipal de Viana do Alentejo; de abertura do respetivo concurso 

público e de designação do júri que conduzirá o procedimento;  -------------------------------------------------- 

15)  Pedido de parecer relativo à contratação de serviços no âmbito dos transportes escolares; --------------- 

16)  Pedido de parecer relativo à contratação de serviços de comunicação gráfica e audiovisual;  ------------- 

17)  Proposta de atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso;  --------------------------------- 

18)  Proposta de renovação de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso;  -------------------------------- 

19)  Deliberações no âmbito do processo de obras n.º 8/2011, de que é requerente António Manuel 

Mendes Sezões;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20)  Proposta de aprovação do auto de medição n.º 2 relativo à Empreitada de Requalificação do Centro 

Histórico de Viana do Alentejo.   -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente informou que o senhor Vereador Estêvão Pereira lhe comunicou a impossibilidade 

de estar hoje presente, por motivos profissionais, pelo que propôs a justificação da respetiva falta. Por 

escrutínio secreto do qual resultou unanimidade foi a falta justificada.  ----------------------------------------------- 

O senhor Presidente propôs a inclusão na ordem de trabalhos dos seguintes pontos adicionais:  

21) Proposta de ratificação de Protocolo de colaboração celebrado com o CNPV – Conselho Nacional 

Para a Promoção do Voluntariado;  -------------------------------------------------------------------------------------  

22) 9.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------------------------  

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

24) Proposta de transferência de verba para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo;  -----------------------  

25) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 4 relativo à Empreitada de Remodelação do Estaleiro 

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

26) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 3 relativo à Empreitada de Requalificação dos Jardins 

do Mauforo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

27) Pedido de parecer prévio relativo à celebração de um contrato de prestação de serviços para 

controlo de pragas em toda a rede de águas pluviais e residuais do concelho de Viana do Alentejo.   

Tendo a Câmara reconhecido urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, autorizou por 

unanimidade a sua inclusão na ordem do dia nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.  ----------- --------------------------------- 

Ponto um) Aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 19 de abril de 2013 – A Câmara 

aprovou por unanimidade a ata número dez relativa à reunião extraordinária realizada no dia dezanove 

de abril de dois mil e treze.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente referiu-se às comemorações 

dos 39 anos do 25 de abril, as quais começaram no passado dia 19 com o Torneio de Futsal “Inter-

Bairros” do concelho e terminaram no dia 25 com o espetáculo “Seara Nova & amigos” com Pedro 

Mestre, no Cine-Teatro Vianense. Também no âmbito das referidas comemorações se realizaram as 

seguintes atividades: A realização de uma caminhada, intitulada “Caminhada de abril”, que teve lugar no 

dia 21, a qual ligou as freguesias de Alcáçovas e Viana do Alentejo ao Monte do Sobral; a realização da 

corrida da liberdade, destinada aos mais novos, organizada pela Junta de Freguesia de Aguiar; os jogos 

aquáticos nas Piscinas Municipais de Alcáçovas, promovidos pelo Alcáçovas Atlético Clube e pela Junta 

de Freguesia; a realização de um “Peddy-Paper da Liberdade”, em Alcáçovas, promovido pela Junta de 

Freguesia, a Associação de Pais e Encarregado de Educação e pela Câmara Municipal; e ainda de 

Espetáculos Musicais, com a atuação de Manuel Freire, no dia 24 e Seara Nova & Amigos com Pedro 

Mestre, no dia 25, ambos no no Cine-Teatro Vianense. Ainda no dia 25 o cante vizinho e da terra fez-se 
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ouvir em Aguiar e em Alcáçovas. Destaque ainda para o espetáculo musical com Cantares d’Outrora, no 

Paço dos Henriques, organizado pela Junta de Freguesia de Alcáçovas. Referiu o senhor Presidente que, 

em termos globais, o balanço das comemorações é positivo.  ---------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu-se também à 13.ª edição da Romaria a Cavalo que ligou os concelhos da 

Moita e Viana do Alentejo, entre os dias 24 e 28 de abril. Referiu que, do programa cultural preparado 

pela Câmara, há a destacar a atuação dos “Ciganos D’Ouro”, no sábado à noite, que levaram à Tenda 

Tradições centenas de pessoas. Destacou ainda o senhor Presidente que outro dos fatores que 

contribuíram para o sucesso da romaria, que, segundo informação de algumas pessoas, terá sido a mais 

participada de sempre, foi o concurso das janelas, varandas e montras engalanadas na chegada da 

Romaria com o objetivo de embelezar a vila para receber os romeiros, havendo no entanto a lamentar o 

acidente ocorrido no último percurso da Romaria no qual foi interveniente o Alcaçovense Miguel Grave.   

- O senhor Presidente referiu ainda que no dia 27 de abril a Confraria Gastronómica do Alentejo realizou, 

em Viana do Alentejo, no Cine-Teatro, o seu Cabido Geral. Esta mesma Confraria visitou o nosso 

concelho no dia da chegada da Romaria a Cavalo, contribuindo assim para o dinamismo turístico local. 

- O senhor Presidente informou também que o concelho de Viana do Alentejo esteve em destaque, no 

dia 30 de abril, durante a tarde, no Programa televisivo “Portugal no Coração” emitido pela RTP1 e 

apresentado por Marta Leite Castro e José Carlos Malato, o qual foi dedicado à Romaria a Cavalo que 

terminou no passado dia 28 de abril. Este programa, em direto, contou com a participação do senhor 

Presidente da Câmara; do senhor Mário Serpa, membro da Associação Equestre de Viana do Alentejo; da 

senhora D. Sofia Porfírio, romeira de Alcáçovas; e da senhora D. Lénia Mateus, vencedora do concurso 

janelas, varandas e montras engalanadas, categoria montras. Em termos musicais estiveram presentes o 

Grupo “Seara Nova” e o Grupo de Sopros da Banda da Sociedade União Alcaçovense. O artesanato 

caraterístico do concelho também esteve representado no mesmo: de Alcáçovas esteve o senhor 

Guilherme Maia, da empresa Chocalhos Pardalinho e de Viana do Alentejo o senhor Feliciano Agostinho, 

com a olaria tradicional. Também a doçaria da empresa Maria Vitória Xavier, de Alcáçovas, mereceu 

honras de destaque com a doçaria conventual. O poeta popular de Aguiar, senhor Joaquim António 

Coelho, teve oportunidade de apresentar algumas das suas “quadras populares”, dedicadas ao Alentejo. 

Referiu o senhor Presidente que foi mais um meio de divulgação e promoção do nosso concelho com o 

objetivo do seu desenvolvimento sustentado. -----------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 29 de abril foi inaugurada a exposição itinerante “A física no 

dia-a-dia na Escola”, a qual estará patente ao público na Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, 

em Viana do Alentejo, até ao dia 10 de maio.  -----------------------------------------------------------------------------  
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- Informou também o senhor Presidente que o senhor Vice-Presidente esteve presente, no dia 30 de 

abril, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, o qual decorreu na Escola 

Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa. Adiantou que no mesmo Conselho foi dada a informação de 

que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja não deu provimento à providência cautelar instaurada por 

este Município, no âmbito da agregação de Escolas do concelho, tendo em conta que não havia ainda um 

despacho homologado pelo Senhor Secretário de Estado da Educação ao contrário do que havia sido 

transmitido pelo representante no Conselho Municipal de Educação e comunicado às respetivas Escolas 

e à Autarquia, por e-mail.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 4 de maio o Banco Local de Voluntariado de Viana do 

Alentejo promoveu, nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, uma ação de formação 

geral em voluntariado. Esta ação foi ministrada por Maria Elisa Borges, Coordenadora Técnica do 

Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, que pretende consciencializar a população para a 

importância do voluntariado como fonte de aprendizagem e mudança.  -------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 4 de maio, a oficina Re-Planta (projeto desenvolvido pela 

AMCAL, GESAMB e RESIALENTEJO sob o lema “reaprende, recomeça e redescobre a tua horta”) esteve 

na Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, a qual teve uma adesão significativa. Também a mesma 

oficina estará na Junta de Freguesia de Alcáçovas no próximo dia 3 de junho. Adiantou o senhor 

Presidente que estas oficinas pretendem proporcionar a descoberta das hortas biológicas e de 

compostagem.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu também o senhor Presidente que, no próximo dia 10 de maio, será inaugurada, pelas 18,00 

horas, no Castelo de Viana do Alentejo, uma exposição de Joalharia Sustentável intitulada “Com o 

Património ao Peito”, de Anabela Marques, residente na freguesia de Aguiar. Esta exposição é 

organizada pelo Município com o apoio da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo.  --------------------------  

- Referiu ainda o senhor Presidente que no próximo dia 11 de maio o Município vai promover um 

Encontro de Empresários do Concelho de Viana do Alentejo, intitulado “Estratégia Empresarial – 

Melhore o Desempenho do seu Negócio!”, o qual tem como objetivo promover uma aproximação entre 

os atores económicos locais em torno de um tema que é crucial nos dias de hoje e que se prende com a 

definição de uma estratégia empresarial que contribua para melhorar o seu negócio.  ------------------------  

- O senhor Presidente informou que este Município havia manifestado interesse, junto do Centro 

Distrital de Évora do Instituto da Segurança Social, em promover um CLDS – Contrato Local de 

Desenvolvimento Social no concelho, tendo este informado por escrito que os territórios a abranger 

pelos CLDS serão definidos por Despacho do membro do Governo responsável da área da Segurança 

Social. Dado que hoje mesmo foi publicado, no Diário da República, o mencionado Despacho e não tendo 
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este Município sido contemplado com a atribuição de qualquer CLDS – Contrato Local de 

Desenvolvimento Social, referiu o senhor Presidente que vai manifestar o seu desagrado, por escrito, 

junto do Senhor Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social sobre esta não atribuição, 

tendo em conta o momento de carência social que estamos atualmente a atravessar.  ------------------------  

- O senhor Presidente informou também que, conforme indicação da Delegação Regional do Alentejo do 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, foi aprovada mais uma prorrogação da autorização de 

funcionamento do GIP – Gabinete de Inserção Profissional. Esta prorrogação será válida até 31 de 

dezembro de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou ainda o senhor Presidente que o senhor Vice-Presidente participou num Encontro de 

Presidentes de Câmaras Municipais que decorreu em Santarém no dia 2 de maio, promovido pela 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, no qual foi debatido o estado atual do País e também 

analisada a Proposta de Lei das Finanças Locais, a qual é bastante penalizadora para os Municípios. 

Adiantou ainda que no mesmo Encontro foi aprovada uma Resolução, a qual se encontra em anexo à 

presente ata da qual faz parte integrante.  ----------------------------------------------------------------------------------  

- Informou também o senhor Presidente que no passado dia 2 de maio se realizou mais uma reunião 

com representantes da Firma Sá Machado, responsável pela empreitada de Construção do Centro 

Escolar, na qual foi analisado o atraso verificado na parte da instalação elétrica. Os referidos 

representantes referiram que o mesmo se deve à deficiente situação financeira da empresa sub-

empreiteira responsável pela mesma, tendo os mesmos sido obrigados a substituí-la.  ------------------------  

- Mais informou o senhor Presidente que no passado dia 2 de maio se realizou mais uma reunião com a 

Junta de Freguesia de Aguiar, no âmbito das habituais reuniões periódicas.  --------------------------------------  

- Informou por último o senhor Presidente que no passado dia 3 de maio, o senhor Vice-Presidente 

assistiu, em Alcáçovas, no Polo da Biblioteca Municipal, a mais uma sessão das “Leituras à Lareira”.  -----  

Ponto três) Conhecimento dos 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 e administração urbanística. --  

Ponto quatro) 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 art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.  --------------------------------------------  

Ponto cinco) Apreciação de pedido relativo ao lote n.º 16 sito na Zona Industrial de Viana do Alentejo, 

propriedade de Ricardo José Pires Luz – Conforme solicitação efetuada pelo senhor Ricardo José Pires 

Luz, proprietário do lote n.º 16, sito na Zona Industrial de Viana do Alentejo, a Câmara deliberou por 
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unanimidade autorizar a mudança de proprietário do mesmo, passando este para o nome da Empresa 

SHINELIMIT, UNIPESSOAL, LD.ª de que o mesmo é único sócio.  ------------------------------------------------------  

Ponto seis) Proposta de autorização para apresentação de candidatura do Projeto “Valorização do 

Património no concelho de Viana do Alentejo” ao PRODER – A Câmara deliberou por unanimidade 

autorizar a apresentação da candidatura do projeto “Valorização do Património no Concelho de Viana do 

Alentejo” ao PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural, no subprograma 3 – Dinamização das 

Zonas Rurais, na medida 3.2 – Melhoria da Qualidade de Vida, ação 3.2.1 – Conservação e Valorização do 

Património Rural. A candidatura contemplará os custos com a elaboração da Carta Arqueológica do 

Concelho de Viana do Alentejo, edição e publicação; a Conceção de material informático e de divulgação 

e a organização de uma exposição, sendo a taxa de cofinanciamento FEADER, em caso de aprovação, de 

60% sobre a despesa elegível, cabendo ao Município suportar os restantes 40% e o IVA, dado que é uma 

despesa considerada não elegível pelo programa.  ------------------------------------------------------------------------  

Ponto sete) Ratificação de despacho de rejeição de erros e omissões apresentados no âmbito do 

concurso público para adjudicação da Empreitada de Requalificação do Posto Territorial da Guarda 

Nacional Republicana de Viana do Alentejo – Com a abstenção do senhor Vereador José Jacinto, a 

Câmara ratificou com três votos favoráveis o despacho do senhor Presidente, datado de 3 de maio 

corrente, que rejeitou os erros e omissões apresentadas no âmbito do concurso público para 

adjudicação da Empreitada de Requalificação do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de 

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

Ponto oito) Proposta de transferência de verba para o Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”, 

ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas – A Câmara deliberou por 

unanimidade transferir para o Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses” a importância de 1.740,96 

€, no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas.  -------------------------------  

Ponto nove) Proposta de transferência de verbas para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas – A 

Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas a 

importância de 600,00 €, sendo 400,00 € para apoio na realização da Romaria do Espirito Santo, em 

Honra de Nossa Senhora da Esperança, e 200,00 € para comparticipação na aquisição de som por ocasião 

da referida Romaria.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino Paz e Unidade de 

Alcáçovas – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral Feminino Paz e Unidade 

de Alcáçovas a importância de 400,00 €, como comparticipação na organização de eventos a realizar no 

ano de 2013, designadamente o IX Encontro de Grupos Corais.  ------------------------------------------------------  
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Ponto onze) Proposta de transferência de verbas para a Sociedade União Alcaçovense, no âmbito do 

Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais – A Câmara deliberou por unanimidade 

transferir para a Sociedade União Alcaçovense a importância de 360,00 €, no âmbito do Regulamento de 

Apoio Financeiro às Atividades Culturais.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo – A 

Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Equestre de Viana do Alentejo a 

importância de 1.750,00 €, como comparticipação nas despesas de realização de atividades equestres 

desenvolvidas no concelho durante o mês de abril de 2013, nomeadamente um espetáculo de dança e 

uma atividade de ensino equestre.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de transferência de verba para o Sporting Clube de Viana do Alentejo – A Câmara 

deliberou por unanimidade transferir para o Sporting Clube de Viana do Alentejo a importância de 

1.463,70 €, como comparticipação nas despesas inerentes ao equipamento do sistema de rega do campo 

de futebol.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Propostas de aprovação do Caderno de Encargos e do Programa de Concurso relativos à 

concessão de exploração do Bar da Piscina Municipal de Viana do Alentejo; de abertura do respetivo 

concurso público e de designação do júri que conduzirá o procedimento – A Câmara deliberou por 

unanimidade proceder à abertura de concurso público para adjudicação da concessão de exploração do 

Bar da Piscina Municipal de Viana do Alentejo, tendo aprovado também por unanimidade o respetivo 

Caderno de Encargos e o Programa de Concurso e designado o júri que conduzirá o procedimento, o qual 

fica com a seguinte composição: 

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

Vogais efetivos – Cláudia Isabel Varela Ribeiro, Chefe da Divisão de Administração Urbanística e 

Processual; e Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia).  ---------------------------  

Vogais suplentes – Francisco António Dias Cardoso e Maria de Fátima Vaqueira Viegas Lopes, ambos 

Assistentes Técnicos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Pedido de parecer relativo à contratação de serviços no âmbito dos transportes 

escolares – A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à prestação de serviços de 

transporte escolar no concelho, a prestar pelos taxistas no corrente mês de maio e que são os seguintes: 

- Manuel Francisco Paulino Guerreiro, mediante o pagamento de 2.480,09 €, acrescidos de IVA;  ----------  

- Manuel António Raimundo Azougado, mediante o pagamento de 937,37 €, acrescidos de IVA; -----------  

- Joaquim Manuel Capinha Bacalas, mediante o pagamento de 898,31 €, acrescidos de IVA;  ----------------  

- Mira Amante & Amante, Ld.ª, mediante o pagamento de 976,42 €, acrescidos de IVA.  ----------------------  
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Ponto dezasseis) Pedido de parecer relativo à contratação de serviços de comunicação gráfica e 

audiovisual – Com os fundamentos constantes da proposta anexa à presente ata e que se dão aqui por 

integralmente reproduzidos, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável quanto à 

contratação de serviços com a Empresa DAC – Desenho Assistido por Computador, Ld.ª, os quais se 

consubstanciam na prestação de serviços de comunicação gráfica e audiovisual, mediante o pagamento 

de 17.550,00 €, acrescidos de IVA.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso – Com 

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

unanimidade emitir os seguintes cartões sociais do reformado, pensionista e idoso:  

Munícipe de Viana do Alentejo 

- Maria Rosa Pucarinhas Pires Espadaneira  

Munícipe de Alcáçovas 

- Augusta Curto Frausto 

Ponto dezoito) Proposta de renovação de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso – Com base 

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

unanimidade proceder à renovação dos seguintes cartões sociais do reformado, pensionista e idoso: 

Munícipe de Viana do Alentejo 

- João António Carvalho 

Munícipe de Aguiar 

- António Francisco Azinheira Piteira 

Ponto dezanove) Deliberações no âmbito do processo de obras n.º 8/2011, de que é requerente 

António Manuel Mendes Sezões – A Câmara apreciou uma informação da Divisão de Administração 

Urbanística e Processual relativa à caducidade do processo de obras n.º 8/2011, de que é requerente o 

senhor António Manuel Mendes Sezões, residente em Aguiar. Nos termos da mesma informação, a 

Câmara deliberou por unanimidade notificar o requerente no sentido de realização da audiência prévia 

nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, informando-o da intenção de declarar a caducidade do mencionado processo, para, 

querendo, se pronunciar sobre o que lhe aprouver respeitante a este assunto, antes de ser tomada a 

decisão final sobre o mesmo, sendo-lhe dado um prazo de 10 dias a contar da receção da notificação.  

Ponto vinte) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 2 relativo à Empreitada de Requalificação 

do Centro Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou, com três votos favoráveis, o auto de 

medição n.º 2 relativo à Empreitada de Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo, no 

montante de 100.320,48 €. Absteve-se o senhor Vereador José Jacinto.  ------------------------------------------  
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Ponto vinte e um) Proposta de ratificação de protocolo de colaboração celebrado com o CNPV – 

Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado – A Câmara ratificou por unanimidade o Protocolo 

de Colaboração celebrado com o CNPV – Conselho Nacional Para a Promoção do Voluntariado.  -----------  

Ponto vinte e dois) Nona proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por 

unanimidade a nona proposta de alteração ao Orçamento da Despesa.  -------------------------------------------  

Ponto vinte e três) Quinta proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – A Câmara 

aprovou por unanimidade a quinta proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  ----------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de transferência de verba para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo 

– A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo a 

importância de 1.600,00 €, para apoio na organização de um Torneio de Sueca dirigido à população 

sénior do concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e cinco) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 4 relativo à Empreitada de 

Remodelação do Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou, com três votos 

favoráveis, o auto de medição n.º 4 relativo à Empreitada de Remodelação do Estaleiro Municipal de 

Viana do Alentejo, no montante de 18.978,90 €. Absteve-se o senhor Vereador José Jacinto.  ---------------  

Ponto vinte e seis) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 3 relativo à Empreitada de 

Requalificação dos Jardins do Mauforo – A Câmara aprovou, com três votos favoráveis, o auto de 

medição n.º 3 relativo à Empreitada de Requalificação dos Jardins do Mauforo, no montante de 9.729,78 

€. Absteve-se o senhor Vereador José Jacinto.  ----------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e sete) Pedido de parecer prévio relativo à celebração de um contrato de prestação de 

serviços para controlo de pragas em toda a rede de águas pluviais e residuais do concelho de Viana do 

Alentejo – Com os fundamentos constantes da proposta anexa à presente ata e que se dão aqui por 

integralmente reproduzidos, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável quanto à 

contratação de serviços para controlo de pragas em toda a rede de águas pluviais e residuais do 

concelho de Viana do Alentejo, nomeadamente desratizações e desbaratizações com a Empresa PESTOX 

– Controle e Defesa do Meio Ambiente, Ld.ª pela quantia de 1.972,66 €, acrescida de IVA.  ------------------  

 

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas e trinta minutos, tendo a minuta 

desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.  --------------------------------------------------------  

 

      Eu,                                                                                , Assistente Técnico, a subscrevi. 

 

O Presidente, 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08/05/2013  Fl.11 

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

 

Os Vereadores, 

 

 


















































