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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 16/2013 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 03 / 07 / 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: 17,00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS - ESTÊVÃO MANUEL MACHADO   
PEREIRA, Vereador, por motivos de férias. 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 27/06/2013 

CAIXA  .......................................................................................................................................................................................................................................   4.534,47 € 

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  .......................................................................................................................................................................1.133.823,42 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ..............................................................................................................................................................................  168.714,36 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ............................................................................................................................................................................      64.679,15 € 

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 .................................................................................................................................................................................. 2.398,17 € 

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 ................................................................................................................................................................................ 53.092,72 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006535950 .................................................................................................................................................................................. 5.046,54 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER ...........................................................................................................................................................................1,75 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006549950 ................................................................................................................................................................................ 12.277,87 € 

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  .................................................................................................................................................................................   4.872,58 € 

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ......................................................................................................................................................................... 11.857,80 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ............................................................................................................................................................................ 39.790,21 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..........................................................................................................................................................................   38.958,83 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44276959276  ......................................................................................................................................................................... 300.000,00 € 

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 .............................................................................................................................................................................................  1.138.357,89 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ....................................................................................................................................................................................................  978.334,49 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ...........................................................................................................................................................................................  160.023,40 € 
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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 da reunião anterior;  ------------------------------------------------------------------------------------- 

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)   Proposta de constituição do júri do Primeiro Concurso de Fotografia “Património do Concelho de 

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

6)   Proposta de constituição do júri do Concurso de Bandas “Abana Viana”;  ---------------------------------------- 

7)   Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo – 

Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, relativo a Formação Prática em Contexto de Trabalho; 

8)   Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades 

Desportivas;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9)   Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

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

10)  Proposta de transferência de verba para a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense (atividades 

equestres);  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11)  Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar – Clube (Maratona BTT);  ----- 

12)  Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do Alentejo (eventos 

de 2013);  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13)  Proposta de atribuição de Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso;  ---------------------------------- 

14)  Proposta de renovação de Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; ---------------------------------- 

15)  Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 22, relativo à Empreitada de Construção do Centro 

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

16)  Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 4, relativo à Empreitada de Requalificação do Centro 

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

17)  Décima quarta proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------------ 

18)  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à Associação de 

Jovens de Alcáçovas, para a realização do “II Passeio de Cicloturismo – Alcáçovas, Uma Vila com 

História”, que decorreu no dia 23 de junho de 2013; ------------------------------------------------------------------ 
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19)  Proposta de emissão de parecer relativo a candidatura apresentada no âmbito do PRAIE – Programa 

de Apoio ao Investimento Empresarial do Concelho de Viana do Alentejo, por parte de Margarida de 

Oliveira Maia.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que o senhor Vereador Estêvão Pereira se encontra de férias e solicitou 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:  

20) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 5 relativo à Empreitada de Requalificação dos 

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

21) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 2 relativo à Empreitada de Construção do Passeio de 

Ligação da Rotunda da Zona Industrial de Viana do Alentejo ao Cemitério de Viana do Alentejo; ------- 

22) Ratificação de Despacho do senhor Presidente da Câmara que prorrogou o prazo para apresentação 

de caução, no âmbito do concurso público para a concessão de exploração do Bar das Piscinas 

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

23) Pedido de parecer prévio relativo à contratação de serviços de confeção do vestuário para as 

Marchas Populares do concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

24) Pedido de parecer prévio relativo à contratação de serviços de vigilância e segurança para duas 

iniciativas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 da reunião anterior – A Câmara aprovou por unanimidade a ata número 

quinze relativa à reunião ordinária realizada no dezanove de junho de dois mil e treze. ------------------------ 

Ponto dois)  Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou ter estado 

presente, no dia 20 de junho, na Sociedade União Alcaçovense a assistir à estreia da peça de Teatro “Oh 

Retorta”, levada à cena pelo Grupo de Teatro Sénior de Alcáçovas da Universidade Sénior Túlio Espanca / 

Escola Popular da Universidade de Évora / Pólo de Viana do Alentejo. Esta iniciativa surgiu integrada na 

programação da Semana Cultural de Alcáçovas que terminou precisamente nesse fim de semana e cuja 

apreciação global é bastante positiva, tendo cumprido os objetivos previstos. ------------------------------------

- O senhor Presidente informou que no dia 26 de junho teve lugar uma reunião com a Junta de Freguesia 

de Aguiar, no âmbito das reuniões regulares com as freguesias. -------------------------------------------------------

- O senhor Presidente referiu que no dia 27 de junho esteve presente na Oficina Aberta, por ocasião do 

seu encerramento para férias. Foi uma ocasião de confraternização entre utilizadores, crianças, 

responsáveis e colaboradoras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente referiu que também no dia 27 de junho teve lugar mais uma reunião de 

acompanhamento da obra de construção de Centro Escolar de Viana do Alentejo, com a empresa Sá 

Machado & Filhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ainda no dia 27 de junho foram assinados mais alguns Programas de Voluntariado, no âmbito do Banco 

Local de Voluntariado deste concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------

- O senhor Presidente informou que no dia 28 de junho, a convite da Associação Terras Dentro e com 

representantes da Junior Achievement Portugal, foi feito o balanço do projeto “Aprender a 

Empreender”. A apreciação global foi muito positiva pelo que será um projeto a manter. ---------------------

- Também no dia 28 de junho, à tarde, teve lugar a festa de final de ano do Jardim Infantil de Viana do 

Alentejo, tendo o senhor Presidente estado presente. --------------------------------------------------------------------

- Ainda no dia 28 de junho, à noite, teve lugar a festa de final de ano do Grupo de Flamenco (Las Palomas 

Y Las Palomitas) da Associação Grupo de Cantares Populares “Seara Nova”, na qual esteve presente o 

senhor Vice-Presidente. O senhor Presidente participou na sessão ordinária da Assembleia Municipal que 

se realizou à mesma hora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- No dia 29 de junho, o senhor Vice-Presidente participou em Cuba, na inauguração do Parque 

Empresarial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- O senhor Presidente informou que nos dias 26 e 29 de junho decorreram dois workshops sob o tema 

“Oficina de Paleografia: A Escrita na Idade Média”, no âmbito da iniciativa “Conhecer a História do 

Concelho”. Participaram na iniciativa dezasseis pessoas, sob a coordenação da historiadora Fátima 

Farrica. O objetivo principal foi divulgar a existência da paleografia, salientando a importância da 

preservação de documentos e aquisição de noções básicas e transcrição de documentos em português, 

da época medieval, por parte dos participantes. Os workshops tiveram a duração de três horas cada, 

decorreram na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo e destinaram-se a todos os que se interessam 

pela cultura medieval. Pela historiadora Fátima Farrica foi deixada uma nota muito positiva quanto ao 

modo como a iniciativa decorreu, sendo de apostar na continuidade da mesma, com outras edições. -----

- O senhor Presidente informou que no dia 2 de julho participou numa reunião do Conselho de 

Administração da GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, em representação da CIMAC – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. ---------------------------------------------------------------------------

- O senhor Presidente informou que no próximo dia 6 de julho, no salão nobre da Junta de Freguesia de 

Alcáçovas será apresentado o livro da autoria de André Correia “Os chocalhos e a sua relevância na vila 

das Alcáçovas” com a chancela da Esfera do Caos e patrocínio do Município de Viana do Alentejo. O livro 

será apresentado pelo Professor Fernando Casqueira e pretende ser um contributo para uma melhor 

compreensão do chocalho e da sua ligação à vila de Alcáçovas. A edição do livro consta da candidatura 
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efetuada pelo Município de Viana do Alentejo ao PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural, no 

âmbito do Projeto “Valorização das Artes Tradicionais”. Após a apresentação do livro será também 

apresentado o Projeto de Reutilização do Paços dos Henriques, da autoria do Arquiteto José Filipe 

Ramalho, da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Esta situação permitirá ao Município promover a 

candidatura a fundos comunitários com vista à recuperação do imóvel. Segundo informações dos 

responsáveis do Inalentejo, perspetiva-se que para o final do corrente ano possam abrir os avisos de 

candidatura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 da subdelegação de competências em matéria de 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 artigo 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) Proposta de constituição do júri do Primeiro Concurso de Fotografia “Património do 

Concelho de Viana do Alentejo – Com base numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano e nos termos do art.º 8.º do Regulamento Municipal do Primeiro Concurso de Fotografia 

“Património do Concelho de Viana do Alentejo”, a Câmara deliberou por unanimidade designar os 

seguintes elementos que constituirão o júri do concurso: 

- João da Piedade Domingos, Fotógrafo Profissional; ---------------------------------------------------------------------- 

- Luís Pardal, Fotojornalista; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Rui Fernandes, Jornalista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto seis) Proposta de constituição do júri do Concurso de Bandas “Abana Viana” – Com base numa 

informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e nos termos do art.º 7.º do Regulamento 

Municipal do Concurso de Bandas “Abana Viana”, a Câmara deliberou por unanimidade designar os 

seguintes elementos que constituirão o júri do concurso: 

- Paulo José Cachola Manzoupo, Vereador em regime de permanência; --------------------------------------------- 

- Pedro Miguel Costa Pinto, Elemento de uma Banda de reconhecido mérito (The Ballis Band – Évora); ---- 

- Linda Carina Russo Baixinho, Técnica Superior afeta ao Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 

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

- Manuel Jorge de Matos Rafael, Elemento da Associação Cultural “Grupo de Cantares Populares Seara   

Nova”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Nelson José Nobre de Almeida, Elemento de um Órgão de Comunicação Social (Antena Sul). ---------------   
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Ponto sete) Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, relativo a Formação Prática em Contexto de 

Trabalho – A Câmara aprovou por unanimidade uma proposta de Protocolo a celebrar com o 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, relativo 

a Formação Prática em contexto de trabalho. Por via do referido Protocolo o Município acolherá o 

estagiário Alexandre Miguel Pires Carvalho, aluno do Curso Profissional de Técnico de Gestão do 

Ambiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Modalidades Desportivas – A Câmara deliberou por unanimidade transferir as seguintes verbas no 

âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivos: 

» Sporting Clube de Viana do Alentejo / Futebol e Futsal / Transporte – 705,60 €; 

» Associação de Jovens de Alcáçovas / BTT – 2.250,00 €. 

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

Atividades Culturais – No âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara 

deliberou por unanimidade transferir para a Culartes – Cooperativa Cultural de Viana do Alentejo a 

importância de 360,00 € (Escola de Música / 1º e 2º trimestre de 2012). -------------------------------------------- 

Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense 

(atividades equestres) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação dos Romeiros 

da Tradição Moitense a importância de 1.100,00 € como comparticipação nas atividades equestres 

organizadas pela Associação e que tiveram passagem por este concelho no passado mês de maio. ---------  

Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar – Clube 

(Maratona BTT)  – Sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo, por se encontrar impedido, a 

Câmara deliberou com três votos favoráveis, transferir para a Associação Galopar & Pedalar – Clube a 

importância de 750,00 € como comparticipação na realização de atividades desportivas no concelho, 

designadamente uma maratona BTT, promovida em junho de 2013. -------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do 

Alentejo  (eventos de 2013) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral “Velha 

Guarda” de Viana do Alentejo a importância de 400,00 € como comparticipação nas despesas de 

organização de eventos a decorrer no corrente ano, designadamente um Encontro de Grupos Corais. -----  

Ponto treze) Proposta de atribuição de Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Com base 

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

unanimidade atribuir os seguintes cartões sociais do reformado, pensionista e idoso: 
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Munícipe de Viana do Alentejo: 

- Manuel António Magro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Munícipes de Alcáçovas: 

- Joaquim António Baraona; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conceição de Jesus Anastácio. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto catorze) Proposta de renovação de 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 dos seguintes cartões sociais do reformado, pensionista e idoso: 

Munícipes de Viana do Alentejo: 

- Joaquim António Salvaterra Pacheco; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Maria de Aires Espadaneira Pão-Mole Lagarto; ---------------------------------------------------------------------------- 

- Leonor Ana dos Reis Paitio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Munícipe de Alcáçovas: 

- Lídia Maria Bracinhos Grou. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quinze) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 22, relativo à Empreitada de Construção 

do Centro Escolar de Viana do Alentejo – Com a abstenção do senhor Vereador José Jacinto, a Câmara 

aprovou com três votos favoráveis, o Auto de Medição n.º 22,  relativo à Empreitada de Construção do 

Centro Escolar de Viana do Alentejo, no montante de 143.555,10 €. ------------------------------------------------- 

Ponto dezasseis)  Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 4, relativo à Empreitada de 

Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Com a abstenção do senhor Vereador José 

Jacinto, a Câmara aprovou com três votos favoráveis, o Auto de Medição n.º 4,  relativo à Empreitada de 

Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo, no montante de 123.723,73 €. ----------------------  

Ponto dezassete) Décima quarta proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou 

por unanimidade a décima quarta proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------- 

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

Associação de Jovens de Alcáçovas, para a realização do “II Passeio de Cicloturismo – Alcáçovas, Uma 

Vila com História”, que decorreu no dia 23 de junho de 2013  – A Câmara ratificou por unanimidade o 

despacho do senhor Presidente de 21 de junho de 2013 que concedeu licença à Associação de Jovens de 

Alcáçovas para realização da Prova Desportiva “II Passeio de Cicloturismo – Alcáçovas, Uma Vila com 

História”, no dia 23 de junho de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezanove) Proposta de emissão de parecer relativo a candidatura apresentada no âmbito do 

PRAIE – Programa de Apoio ao Investimento Empresarial do Concelho de Viana do Alentejo, por parte 

de Margarida de Oliveira Maia – A Câmara deliberou por unanimidade conceder parecer favorável à 
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candidatura apresentada pelo promotor Margarida de Oliveira Maia ao PRAIE – Programa de Apoio ao 

Investimento Empresarial do Concelho de Viana do Alentejo. Pretende o promotor um financiamento de 

25.000,00 € para constituição de um fundo de maneio que permita fazer face às despesas do quotidiano, 

inerentes à atividade de Panificação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 5 relativo à Empreitada de Requalificação 

dos Jardins do Mauforo – Com a abstenção do senhor Vereador José Jacinto, a  Câmara deliberou com 

três votos favoráveis, aprovar o Auto de Medição n.º5 relativo à Empreitada de Requalificação dos 

Jardins do Mauforo, no montante de 87.214,84 €. ------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e um)  Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 2 relativo à Empreitada de 

Construção do Passeio de Ligação da Rotunda da Zona Industrial de Viana do Alentejo ao Cemitério de 

Viana do Alentejo – Com a abstenção do senhor Vereador José Jacinto, a  Câmara aprovou com três 

votos favoráveis, o Auto de Medição n.º2 relativo à Empreitada de Construção do Passeio de Ligação 

entre a Rotunda da Zona Industrial de Viana do Alentejo e o Cemitério de Viana do Alentejo, no 

montante de 12.917,20 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e dois) Ratificação de Despacho do senhor Presidente da Câmara que prorrogou o prazo 

para apresentação de caução, no âmbito do concurso público para a concessão de exploração do Bar 

das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo – Conforme solicitação do futuro concessionário da 

exploração do Bar das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo e dado que o atraso não lhe é imputável, 

a Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor Presidente exarado a 27 de junho 

de 2013, que concedeu a prorrogação do prazo para apresentação da caução até ao dia 15 de julho de 

2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto vinte e três) Pedido de parecer prévio relativo à contratação de serviços de confeção do 

vestuário para as Marchas Populares do concelho  – Com os fundamentos constantes da proposta anexa 

a esta ata e que se dão aqui por integralmente reproduzidos, a Câmara deliberou por unanimidade emitir 

parecer favorável quanto à contratação de serviços com Fortunata Maria Cabecinha Merca Timóteo. 

Consubstanciam-se os serviços na confeção do vestuário para as Marchas Populares do concelho / 2013, 

mediante o pagamento de 2.731,36 €, com isenção de IVA. ------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e quatro) Pedido de parecer prévio relativo à contratação de serviços de vigilância e 

segurança para duas iniciativas – 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 Prosegur – Companhia de Segurança, Lda.. 

Consubstanciam-se os serviços na vigilância e segurança das iniciativas “Abana Viana 2013” e “Feira do 

Chocalho / 2013”, mediante o pagamento de 1.500,00 €. --------------------------------------------------------------- 
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 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezanove horas, 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, 

 

 










