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E D I T A L 
(N.º 45/2020) 

 
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA A 04 DE NOVEMBRO DE 2020, DESTINADAS A TER EFICÁCIA EXTERNA 
  
--- Bernardino António Bengalinha Pinto, Presidente da Câmara Municipal do concelho de Viana do 
Alentejo: 
 

--- Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 56.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tornam-se 
públicas as deliberações supra indicadas, publicitando-as neste edital a afixar nos lugares de estilo, no 
sítio da Internet do Município e no Boletim Municipal: 

 
 

• Foi  deliberado transferir para a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, a 
importância de 1 200,00 € (mil e duzentos euros), correspondente ao pagamento da quota de 
2020. 
 

• Ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e 
Idoso, foi deliberado atribuir os seguintes apoios em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”:  
-- Titular do cartão n.º 19 – Maria de Aires Espadaneira Pão Mole Lagarto – Fecho de marquise 
para evitar a entrada de água; 
--Titular do cartão n.º 148 – Inácia Joaquina Gaiola Rã Sousa – Rebocar paredes de arrecadação; 
substituir vidro e dobradiças numa janela; envernizar janela. 

 
• Ao abrigo do Regulamento Municipal respetivo, foi deliberado atribuir o Cartão Social do 

Reformado, Pensionista e Idoso aos seguintes munícipes: 
--Maria D’Aires Viegas Lima 

       --Mariana Joaquina Monteiro Pires Lima. 
 
•  Ao abrigo do Regulamento Municipal respetivo, foi deliberado proceder à renovação do Cartão 

Social do Reformado, Pensionista e Idoso dos seguintes munícipes: 
A) VIANA DO ALENTEJO: 
- Gertrudes da Conceição Galego 
- António Joaquim Nunes Pelado 
- Mariana Jacinta Soares Pelado 
B) ALCÁÇOVAS: 
- Esperança Mendes da Silva Marujo 
- Henrique António Corraleira. 
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• Foi aprovado o Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, 

relativo ao Ensino Pré-Escolar no ano letivo 2020/2021. 

 
• Foi aprovado o Protocolo de Colaboração  com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, 

relativo ao 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2020/2021. 

 
• Ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, foi deliberado transferir as 

seguintes verbas: 

-- Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo: 

    1.º trimestre de 2020 - 180,00 € (cento e oitenta euros) 

    2.º trimestre de 2020 - 180,00 € (cento e oitenta euros) 

    3.º trimestre de 2020 - 180,00 € (cento e oitenta euros) 

--Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo: 

    1.º trimestre de 2020 - 180,00 € (cento e oitenta euros) 

    2.º trimestre de 2020 - 180,00 € (cento e oitenta euros) 

    3.º trimestre de 2020 - 180,00 € (cento e oitenta euros) 

-- Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas”: 

                     Grupo Coral / 1.º trimestre de 2020 - 180,00 € (cento e oitenta euros); 

                     Grupo Coral / 2.º trimestre de 2020 - 180,00 € (cento e oitenta euros); 

     Grupo Coral / 3.º trimestre de 2020 - 180,00 € (cento e oitenta euros); 

     Grupo Coral Juvenil / 1.º trimestre de 2020 - 209,40 € (duzentos e nove euros e quarenta  

                     cêntimos); 

     Grupo Coral Juvenil / 2.º trimestre de 2020 - 180,00 € (cento e oitenta euros); 

     Grupo Coral Juvenil / 3.º trimestre de 2020 - 180,00 € (cento e oitenta euros); 

     Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do Cante” / 1.º trimestre de 2020 – 207,30 € (duzentos e  

                     sete euros e trinta cêntimos); 

                     Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do Cante” / 2.º trimestre de 2020 – 180,00 € (cento e  

                      oitenta euros);                               

    Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do Cante” / 3.º trimestre de 2020 – 180,00 € (cento e oitenta 

                     euros). 

• Foi aprovado emitir parecer favorável quanto à proposta de turnos das farmácias existentes neste 

Município, para o ano de 2021. 
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• Foi aprovada a  autorização de mobilidade interna na categoria de Técnico Superior Licenciado em 

Engenharia Civil – Joaquim Miguel Delgado Godinho, para o Município de Vidigueira. 

 
• Foi aprovada a proposta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o 

Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”, no montante de 5 480,00 € (cinco mil 

quatrocentos e oitenta euros), a vigorar entre 5 de novembro de 2020 e 4 de novembro de 2021. 

 
• Foi deliberado proceder à colocação de um sinal de trânsito na Rua Padre Francisco Cardim, em 

Viana do Alentejo, de forma a conferir prioridade aos veículos que circulam na Rua Dr. Júlio 

Pereira Garrido. 

 
• Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara deliberou iniciar o procedimento e 

participação procedimental para elaboração do Regulamento do Programa Municipal para 

atribuição de comparticipação nos medicamentos no Concelho de Viana do Alentejo, fixando o 

prazo de trinta dias seguidos, a contar da data de publicitação do aviso no site do Município, 

para a apresentação de contributos destinados à elaboração do Regulamento em causa. 

 
• Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara deliberou iniciar o procedimento e 

participação procedimental para elaboração do cartão solidário do Concelho de Viana do 

Alentejo, fixando o prazo de trinta dias seguidos, a contar da data de publicitação do aviso no 

site do Município, para a apresentação de contributos destinados à elaboração do Regulamento 

em causa. 

 
• Foi aprovado por o Projeto de Regulamento do Prémio Literário “António Isidoro de Sousa”. 

 
 

 
 

 

• Foi deliberado deferir o pedido apresentado por Manuel António Martins Rebocho, residente na 

Rua Portugal Livre, n.º 4, em Aguiar, no sentido de lhe ser reservado um lugar de 

estacionamento junto ao seu prédio, destinado ao veículo da instituição para a qual se desloca 
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diariamente a sua filha deficiente. O pedido veio acompanhado de atestado médico 

comprovativo da incapacidade de Sónia de Jesus Tirapicos Rebocho 

 
 

 

 

 

 

--- E para os efeitos já antes referidos se publicou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares públicos habituais. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

Paços do Município de Viana do Alentejo, 28 de dezembro 2020 

 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MHF/MHF 
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