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E D I T A L 
(N.º 46/2020) 

 
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA A 18 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 aprovado o Protocolo de colaboração celebrado com o Agrupamento de Viana do Alentejo, 
relativo ao 1.º ciclo do Ensino Básico, no corrente ano letivo. 

 

• Foi aprovada a Proposta de Regulamento Municipal das Hortas Comunitárias do Concelho de 
Viana do Alentejo a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea g) do 
n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 

 
• Foi aprovada a proposta de abate de documentos com conteúdos informativos desatualizados e 

sem procura, ao abrigo do n.º 5 do art.º 13.º do Regulamento da Biblioteca Municipal de Viana 
do Alentejo. 

 
•  Foi aprovada a proposta de ratificação do despacho do Senhor Vice-Presidente que autorizou a 

prorrogação da mobilidade interna na categoria do Técnico Superior (Arquiteto Paisagística) 
Sergio Ferreira Godinho no Município de Palmela, até 31 de dezembro de 2020. 

 
• Foi deliberado transferir a verba de 1.000,00€ (mil euros) para o Clube da Natureza de Alvito, 

referente a iniciativas desportivas dirigidas à população. 

 
• Foi aprovada a Proposta de Projeto de Regulamento relativo à prestação do serviço de resíduos 

urbanos e resíduos não urbanos, no âmbito do Sistema Intermunicipal de Gestão de Resíduos da 

Associação de Municípios do Alentejo Central (AMCAL). 

 

 
• Foi deliberado  transferir a importância de 9.160,00€ (nove mil  cento e sessenta euros) para a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, referente a atividades 

relacionadas com a Proteção Civil no âmbito da pandemia COVID-19. 
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• Foi deliberado transferir a verba de 1.000,00€ (mil euros) para a Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo, para realização de obras de melhoramento e 

conservação da respetiva sede. 

 
• Foi deliberado transferir a verba de 400€ (quatrocentos euros)  para o Agrupamento de Escolas de  

Viana do Alentejo, para apoio na aquisição de material didático e pedagógico. 

 
• Foi deliberado transferir a verba de 2.300,00€ (dois mil  trezentos euros), para a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar para desenvolvimento de 

atividades no âmbito do seu plano para o ano letivo 2020/2021. 

 
• Foi deliberado transferir a verba de 2.100,00€ (dois mil cem euros), para a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação de Alcáçovas para desenvolvimento de atividades no âmbito do seu 

plano para o ano letivo 2020/2021. 

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

seguintes importâncias relativas ao 3.º trimestre de 2020:  

- Para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense:  

                   ® Ballet ……………………………………406.80€ (quatrocentos e seis euros e oitenta cêntimos);  

  ® Sevilhanas …………………………..……324,90€ (trezentos e vinte e quatro euros e noventa 

cêntimos); 

- Para o Grupo Coral Feminino Etnográfico Paz e Unidade de Alcáçovas ………. 180,00€ (cento e 

oitenta euros); 

- Para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, com destino à Classe de Dança / Ballet e 

Sevilhanas …….….801,00€ (oitocentos e um euros ). 

• Foi deliberado transferir a verba de 2.000,00€ (dois mil euros) para a Santa Casa da 

Misericórdia de Viana do Alentejo, para testagem dos trabalhadores desta Instituição no 

âmbito da pandemia COVID-19 . 

• Foi deliberado transferir a verba de 2.000,00€ (dois mil euros) para a Santa Casa da 

Misericórdia de Alcáçovas, para testagem dos trabalhadores desta Instituição no âmbito 

da pandemia COVID-19 . 
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• Ao abrigo do Regulamento Municipal respetivo, foi deliberado atribuir o Cartão Social do 

Reformado, Pensionista e Idoso à munícipe Deolinda Maria Martins Alves Bento, de 

Alcáçovas. 

• Ao abrigo do Regulamento Municipal respetivo, foi deliberado proceder à renovação do 

Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso da munícipe Maria José Xarope Rufas, 

de Alcáçovas. 

• Foi deliberado fixar os preços dos artigos a comercializar nos Postos de Turismo do 

Concelho (Castelo de Viana do Alentejo e Paço dos Henriques). 

A referida proposta consubstancia-se no seguinte,  (valor com IVA incluído): 

- Chocalho Porta Chaves “Alcáçovas” – 5,00€; 

- Chocalho Posta Chaves “N2/KM551” – 5,00€; 

- Magnético Mascote – Ovelha com Chocalho – 5,00€; 

- Magnético Mascote - Burro com Chocalho – 5,00€; 

- Magnético Mascote  - Vaca com Chocalho – 5,00€ ; 

- Íman de Barro “Alguidar” – 2,50€; 

- Íman de Barro “Santuário” – 6,20€; 

- Íman de Barro “Panela” – 2,50€; 

- Íman de Barro “Marco N”” – 2,50€; 

- Íman IDICT Marco N2 – 5,00€; 

- Pin IDICT Marco N2 – 3,00€; 

- Íman Chocalho N2/551 – 4,00€; 

- Bordado Marco N2 – 2,00€; 

- Brincos Gancho em Prata 1 peça (n.º 1) – 10,00€; 

- Brincos Gancho em Prata 2 peça (n.º 2) – 12,00€; 

- Pregadeira (n.º 3) – 15,00€; 

- Pregadeira (n.º 4) – 18,00€; 

- Pulseira (n.º 1) – 12,00€; 

- Pulseira (n.º 3) – 15,00€; 

- Colar MNAz (n.º 1) – 18,00€; 

- Colar MNAz (n.º 3) – 22,00€; 

- Colar MNAz (n.º 5) – 27,00€; 
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• Foi aprovado o  Auto de Medição nº 5 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço  

Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3, no montante de 122.190,21€ 

(cento e vinte e dois mil  cento e noventa euros e vinte e um cêntimos). 

 

• Foi deliberado aprovar o Protocolo celebrado com a Fabrica da Igreja Paroquial de Viana 

do Alentejo, no montante de 72.000,00€ (setenta e dois mil euros), a transferir nos anos 

de 2020 e 2021 (trinta e seis mil euros por cada ano). O Senhor Presidente recordou que 

o Município já havia transferido para a Fabrica da Igreja Paroquial de Viana ao Alentejo, 

com destino às obras de requalificação do Santuário da Senhora d´Aires cerca de 50% da 

componente nacional, ou seja, cerca de 200.000,00€ (duzentos mil euros). Dado que 

alguns investimentos não foram contemplados na primeira candidatura apresentada 

pela Fabrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, esta apresentou como que uma 

segunda fase da candidatura, sendo o investimento total previsto de 576.000,00€ 

(quinhentos e setenta e seis mil euros). Tal como anteriormente, o Município financia 

12,5% deste investimento, ou seja, 50% da componente nacional. 

 
• Foi deliberado aprovar a Proposta de Protocolo a celebrar com a Agência para a 

Modernização Administrativa para disponibilização de autenticação da chave móvel 

digital. 

 
 

--- 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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