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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________ 

ATA N.º 08/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 06 / 04 / 2016 

PRESENÇAS 

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

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 17:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS 

JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA, Vice-Presidente da Câmara, por 
motivo de deslocação em serviço 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 31/03/2016 

 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 3.534,05 € 

FUNDOS DE MANEIO  ......................................................................................................................................................... 3.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES  ................................................................................................. 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ............................................................................................................ 1.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 3 – FLORBELA DA LUZ DESCALÇO FERNANDES  ................................................................................. 1.000,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ...........................................................................................................    1.180.266,39 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ....................................................................................................................  411.418,89 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ....................................................................................................................    27.660,42 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 8.556,17 € 

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  ....................................................................................................................... 93.551,22 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  ...................................................................................................      150.560,04 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250  ....................................................................................................................... 55.083,24 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450  ....................................................................................................................... 15.660,01 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  .....................................................................................................................  177.082,12 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  29.613,31 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..............................................................................................................      26.378,28 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...............................................................................................................    108.917,16 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................................................  1.183.800,44 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................  957.355,47 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 226.444,97 € 
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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 23 de março de 2016;  ----------------------  

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

4. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de 

competência subdelegada em matéria de administração urbanística;  -----------------------------------------  

5. 10.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------------------------  

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

7. Proposta de alienação de imóveis na Zona Industrial de Alcáçovas (lote n.º 11) e na Zona Industrial de 

Viana do Alentejo (lote n.º 4);  --------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às 

Modalidades Desportivas;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense, com destino 

ao Grupo Coral Feminino Paz e Unidade;  ------------------------------------------------------------------------------  

11. Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo;  --------------------------------------  

12. Proposta de retirada de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo; -----------------------------------------  

13. Proposta de alteração da circulação rodoviária em Viana do Alentejo, por ocasião da XVI Romaria a 

Cavalo;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

16. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente, de 1 de abril de 2016, que concedeu 

licença à Casa do Benfica em Viana do Alentejo para a realização da prova desportiva denominada 

“Segunda Prova do Troféu BTT Évora 2016”, no dia 3 de abril de 2016;  ---------------------------------------  

17. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu subsídio no âmbito da Ação 

Social Escolar ao aluno do Ensino Pré-Escolar – Gabriel Martins do Carmo;  ----------------------------------  

18. Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares do concelho de Viana do Alentejo para o 

ano letivo de 2016/2017;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

19. Proposta de celebração de Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para o ano letivo de 2015/2016, relativo ao Ensino Pré-Escolar;  ------------------------------------  
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20. Proposta de celebração de Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para o ano letivo de 2015/2016, relativo ao 1.º Ciclo do Ensino Básico; -----------------------------

-  

21. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 1 de abril de 2016, que aprovou a 

celebração de Protocolo de Colaboração com a APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão Deficiente Mental de Évora, no sentido de desenvolver uma experiência em contexto de 

trabalho, no âmbito da Medida Apoio à Colocação na área de Apoio às Auxiliares de Educação;  ------  

22. Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense.  ------------------------------------------------  

O senhor Presidente declarou aberta a reunião às 14,30 horas. Informou que o senhor Vice-Presidente 

não está hoje presente em virtude de se ter deslocado a Penacova para participar numa reunião da 

Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, da qual este Município faz parte. O senhor 

Presidente propôs a justificação da falta do senhor Vice-Presidente, a qual, mediante votação por 

escrutínio secreto, foi justificada por unanimidade.  ----------------------------------------------------------------------  

Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia: 

Neste período o senhor Presidente informou que o objetivo principal da reunião em que está a participar 

o senhor Vice-Presidente é fazer o ponto de situação do processo relativo à Rota da Estrada Nacional 2 e 

partilhar material turístico de cada concelho. O senhor Presidente recordou que a Estrada Nacional 2 

atravessa todo o país continental, de Trás-os-Montes ao Algarve, contabilizando um total de trinta e seis 

municípios. A ideia base é que as pessoas que façam esta rota tenham o mesmo tipo de acolhimento em 

todos os municípios por onde passam e tenham acesso a informações sobre alojamentos, restauração e 

produtos locais de qualquer um dos territórios abrangidos. O senhor Presidente disse ter a expetativa de 

que este projeto seja mais um elemento a contribuir para o desenvolvimento da economia local deste 

concelho. Por falar em projetos intermunicipais, o senhor Presidente referiu que no âmbito do turismo, a 

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, tem também um projeto já candidatado a 

Fundos Comunitários constante do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial prevendo um Centro 

de Acolhimento Turístico na cidade de Évora, que servirá não só a própria cidade mas também os 

concelhos do distrito, inclusive o de Viana do Alentejo. Este projeto tem um investimento previsto de 

cerca de um milhão e quinhentos mil euros. Na mesma linha de raciocínio o senhor Presidente 

acrescentou estar convicto de que a candidatura da cidade de Évora a Capital Europeia da Cultura de 

2027, coordenada pelo Município de Évora, também trará efeitos positivos para os Municípios do distrito 

e para a Região.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Vereador João Penetra sugeriu que à semelhança de muitas entidades que já aderiram à 

faturação eletrónica, este Município possa também passar a emitir os recibos de água por essa via. 

Acrescentou que atendendo ao elevado números de pessoas que hoje em dia utilizam o computador, o 

meio eletrónico na emissão dos recibos de água poderia ser uma boa opção pois além de reduzir custos, 

reduz também a carga administrativa do processo. A este propósito o senhor Presidente confirmou as 

mais valias referidas pelo senhor Vereador João Penetra e disse que no âmbito da Modernização 

Administrativa, há projetos intermunicipais liderados pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central, sendo que um deles se reporta precisamente à faturação eletrónica e outro ao 

lançamento da aplicação móvel (APP) que se juntará aos vários canais de comunicação que o Município já 

utiliza para estabelecer contacto com os seus munícipes e vice-versa. ------------------------------------------------ 

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 em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 23 de março de 2016 – Com 

quatro votos favoráveis foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 23 de março de 

2016. Não participou na votação desta ata a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa por não ter estado 

presente na reunião a que a mesma se refere, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  -------------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 24 de 

março, conjuntamente com o senhor Vice-Presidente, o senhor Vereador Paulo Manzoupo e o chefe do 

seu Gabinete de Apoio Pessoal, Miguel Bentinho, esteve presente na inauguração da exposição “Janelas 

do Alentejo”, de Carlos Figueira, no Castelo de Viana do Alentejo. Esta exposição surgiu no âmbito do 

projeto com o mesmo nome, o qual teve início em 1993 e é hoje uma marca registada que pretende 

divulgar o património alentejano através da interpretação de elementos arquitetónicos e outros. As 40 

peças em exposição, réplicas ou interpretações dos elementos originais, são feitas à mão com recurso a 

técnicas artesanais. Carlos Figueira, natural do concelho de Évora, é um professor aposentado que 

pretende, através desta exposição, prestar homenagem ao Alentejo. Esta exposição foi promovida pelo 

Município de Viana do Alentejo e contou com o apoio da Freguesia de Viana do Alentejo e da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente informou que no dia 28 de março, esteve presente na cerimónia da Referenda da 

Lei da Assembleia da República que repristina quatro feriados nacionais (Corpo de Deus, Implantação da 

República, Todos os Santos e Restauração da Independência) e que decorreu na Sociedade Histórica da 
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Independência de Portugal, em Lisboa. O respetivo convite foi endereçado pela referida Sociedade e 

pelo Gabinete do Senhor Primeiro-Ministro. --------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 29 de março, conjuntamente com o senhor Vereador Paulo 

Manzoupo e técnicos do Município, esteve presente em mais uma reunião de preparação da Romaria a 

Cavalo Moita-Viana do Alentejo, que teve lugar em Viana do Alentejo. ----------------------------------------------

-- O Senhor Presidente informou que no dia 30 de março participou em mais uma reunião do Conselho 

Municipal de Educação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente informou que no dia 30 de março, conjuntamente com o senhor Vice-Presidente e 

o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, Miguel Bentinho, esteve presente no colóquio da CONFAGRI – 

Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, no Cineteatro 

Vianense. O colóquio, destinado aos agricultores do concelho, foi subordinado ao tema “Apoios ao 

Rendimento”. Em análise estiveram os pagamentos diretos, nomeadamente o regime de pagamento 

base, o pagamento ecológico, o apoio aos jovens agricultores, o regime da pequena agricultura e ainda 

os apoios ligados à produção, bem como o desenvolvimento rural. Este colóquio teve a participação de 

técnicos da CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e contou com o apoio do 

Município de Viana do Alentejo, tendo como objetivo principal informar todos os agricultores do 

Concelho de forma a que consigam obter o maior rendimento possível das ajudas comunitárias. ------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 1 de abril, conjuntamente com o chefe do seu Gabinete de 

Apoio Pessoal, Miguel Bentinho, esteve presente no arranque da campanha solidária “É tempo de 

ajudar!”, promovida pela Associação Coração Delta da Delta Cafés – Grupo Nabeiro, que conta com a 

parceria do Município de Viana do Alentejo e do Intermarché local. Esta campanha destina-se a recolher 

produtos de higiene pessoal para os idosos mais desfavorecidos, sinalizados pelas entidades do concelho 

e terá a duração de um mês, realizando-se a nível nacional. ------------------------------------------------------------ 

- O Senhor Presidente informou que no dia 1 de abril, o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, Miguel 

Bentinho, esteve presente na apresentação ao mercado da empresa Top Emotions, cujo lema é “Viver o 

Alentejo mais Além”. A apresentação decorreu na Fundação Eugénio de Almeida, em Évora e a empresa 

pretende, acima de tudo, dar a conhecer um Alentejo ainda pouco explorado. Para o efeito, criou 18 

rotas turísticas temáticas dando aos clientes a possibilidade de optarem por diversos e originais tipos de 

transporte, entre eles viaturas clássicas, veículos todo-o-terreno, Segways e Side-Cars. O convite ao 

Município foi endereçado pela EmpresaTop Emotions. ------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 2 de abril, conjuntamente com o senhor Vice-Presidente, o 

chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal e duas técnicas do Município, esteve presente no Congresso 

AMAlentejo, no Centro de Conferências de Troia. Esta iniciativa foi promovida pelo Movimento 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/04/2016  Fl.6 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

AMAlentejo com o objetivo de valorizar o Poder Local Democrático e defender a Regionalização. Um dos 

pontos marcantes foi a apresentação da “Declaração de Troia”, fruto de meses de reflexão e de trocas 

de opinião da comissão promotora. Alguns dos temas discutidos foram “Autarquias locais, Agentes de 

desenvolvimento: passado, presente, futuro, potencialidades e limitações”, “Regiões Administrativas: o 

Poder Local que nos falta, Imperativo Constitucional que urge cumprir” e “Regionalização: experiências e 

vantagens”. O AMAlentejo foi criado em abril de 2015 com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento económico e social do Alentejo, desenvolver ações conducentes à regionalização e 

apoiar, valorizar e defender o poder local. Este Movimento conta com a adesão de mais de 80 

instituições, entre elas o Município de Viana do Alentejo e de cerca de 300 personalidades. ------------------ 

- O Senhor Presidente informou que no dia 2 de abril o senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve 

presente no Almoço de Aniversário da Associação de Convívio de Reformados de Alcáçovas, em 

Alcáçovas, a convite da referida Associação. ---------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 2 abril, conjuntamente com o chefe do seu Gabinete de 

Apoio Pessoal, Miguel Bentinho, esteve presente no “III Badalo” do Grupo Académico Seistetos, evento 

de caráter académico e musical, que teve como objetivo promover a música, a gastronomia e o vinho da 

região do Alentejo, bem como a tradição. Este evento realizou-se na Arena de Évora e contou com a 

participação de tunas académicas de Norte a Sul do país. O “III Badalo” contou com a colaboração do 

Município de Évora, do Município de Viana do Alentejo, da Associação Académica da Universidade de 

Évora e da Associação “MODA”. O convite foi remetido pelo Grupo Académico Seistetos, organizador do 

evento. O senhor Presidente recordou que o Município de Viana do Alentejo assinou um Protocolo de 

Cooperação com o Grupo Académico Seistetos em 22 de maio de 2015, o qual surgiu no âmbito das 

atividades realizadas por este grupo, nomeadamente o Festival do Badalo, considerando a importância 

dessas atividades para a valorização e divulgação da Arte Chocalheira de Alcáçovas.   --------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 5 de abril, esteve presente numa reunião da CIMAC – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. ------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador João Penetra, relativamente à informação transmitida pelo senhor Presidente de 

que foi realizada uma reunião do Conselho Municipal de Educação no passado dia 30 de março, 

perguntou se há alguma nota a relevar ou se se tratou apenas de uma reunião “de rotina”. O senhor 

Presidente esclareceu que nessa reunião foi emitido parecer favorável ao Plano de Transportes Escolares 

para o próximo ano letivo. Referiu também que a Sra. Diretora do Agrupamento apresentou alguns 

dados estatísticos sobre o Agrupamento, nomeadamente sobre a variação do número de alunos e a 

evolução do aproveitamento escolar, registando-se melhores resultados nos últimos dois anos. Disse 

ainda o senhor Presidente ter transmitido na referida reunião que o Município tinha pedido propostas a 
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três ou quatro entidades para elaboração da Carta Educativa, tendo o representante do Ministério da 

Educação salientado que, neste momento, não há obrigatoriedade do Município ter a Carta Educativa 

atualizada. Ficou estabelecido, conforme sugestão do representante do Ministério da Educação, que será 

criado um grupo de trabalho com o objetivo de analisar e estudar eventuais estratégias com vista à 

melhoria dos resultados escolares no concelho. ------------------------------------------------------------  ---------------- 

Ponto quatro) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente 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 cinco) 10.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada a 

décima proposta de alteração ao Orçamento da Despesa.  -------------------------------------------------------------  

Ponto seis) 5.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com dois votos favoráveis 

e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada 

a quinta proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  ---------------------------------------------  

Ponto sete) Proposta de alienação de imóveis na Zona Industrial de Alcáçovas (lote n.º 11) e na Zona 

Industrial de Viana do Alentejo (lote n.º 4) – Nos termos do Regulamento Municipal de Aquisição de 

Lotes ou Prédios para instalação de Atividades Económicas, em vigor desde 20 de julho de 2014, foi 

apresentada uma proposta para venda do lote de terreno n.º 4 sito na Zona Industrial de Viana do 

Alentejo e do lote (com construção) n.º 11 sito na Zona Industrial de Alcáçovas. Nos termos da referida 

proposta, a Câmara deliberou por unanimidade: 

a) Ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 6.º do Regulamento respetivo, determinar que a venda de 

ambos os lotes seja em propriedade plena;  --------------------------------------------------------------------------------  

b) Ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 10.º do Regulamento respetivo, aplicar à venda de ambos os 

lotes o procedimento de Proposta em Carta Fechada;  ------------------------------------------------------------------  

c) Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 2 do art.º 15.º e da alínea d) do n.º 1 do art.º 26.º do 

Regulamento respetivo, fixar os seguintes valores base para cada um dos imóveis:  

       i) lote 11 da Zona Industrial de Alcáçovas – 75.000,00 € (setenta e cinco mil euros);  ----------------------  

       ii) lote 4 da Zona Industrial de Viana do Alentejo – 15.000,00 € (quinze mil euros).  -----------------------  

d) Ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 15.º do Regulamento respetivo, determinar que aos lotes a 

vender poderão ser dados os usos de Indústria, Comércio ou Serviços;  --------------------------------------------  

e) Ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 15.º do Regulamento respetivo, fixar entre 18 e 28 de abril de 

2016, o prazo para apresentação das propostas;  -------------------------------------------------------------------------  
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f) Ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 23.º do Regulamento respetivo, determinar que a abertura das 

propostas decorra no dia 29 de abril de 2016, às 10:30 horas.  --------------------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio 

Financeiro às Atividades Culturais – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara 

deliberou por unanimidade transferir as seguintes verbas para a Associação Grupo de Cantares Populares 

Seara Nova: 

- 3.º trimestre de 2015 – 205,20 € (duzentos e cinco euros e vinte cêntimos); -------------------------------------

-- 4.º trimestre de 2015 – 205,20 € (duzentos e cinco euros e vinte cêntimos); ------------------------------------ 

Ponto nove) Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio 

Financeiro às Modalidades Desportivas – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social 

e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas, a 

Câmara deliberou, com três votos favoráveis, transferir para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar a 

importância de 480,00 € (quatrocentos e oitenta euros), relativa ao Futebol Sénior na época desportiva 

2015/2016. Não esteve presente o senhor Vereador Paulo Manzoupo por se encontrar impedido. --------- 

Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense, 

com destino ao Grupo Coral Feminino Paz e Unidade – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação 

Cultural e Recreativa Alcaçovense a importância de 600,00 € (seiscentos euros) como comparticipação 

nas despesas de aluguer de aparelhagem sonora para a festa de aniversário do Grupo Coral Feminino Paz 

e Unidade de alcáçovas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto onze) Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo – Nos termos da 

informação da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos – Fiscalização, a Câmara 

deliberou por unanimidade proceder à colocação de sinalização vertical, indicativa de passagem de 

peões e de perigo de lomba no Loteamento do Mauforo (rua a Norte), em Viana do Alentejo. Nos termos 

da mesma informação e também por unanimidade, a Câmara deliberou proceder à colocação de um 

sinal de aproximação de via com prioridade, no entroncamento desta via com a rua Comandante Faria e 

Melo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de retirada de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo – Nos termos da 

informação da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos – Fiscalização, a Câmara 

deliberou por unanimidade proceder à retirada do sinal de proibição de estacionamento existente na rua 

Dr. António José de Almeida, em Viana do Alentejo, entre a esquina da Rua das Escadinhas e a Rua 
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Teófilo Braga. Este sinal tornou-se inútil dado que deixou de funcionar o estabelecimento comercial que 

o justificava.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de alteração da circulação rodoviária em Viana do Alentejo, por ocasião da XVI 

Romaria a Cavalo – Nos termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos 

– Fiscalização, a Câmara deliberou por unanimidade proceder às seguintes alterações na sinalização 

rodoviária em Viana do Alentejo, no dia 23 de abril de 2016, por ocasião da chegada da XVI Romaria a 

Cavalo: 

a) Proibir o trânsito automóvel nas seguintes vias: 

- Rua do Mercado; Travessa da Mesquita; Rua João Chagas; Rua da Água Abaixo; Rua Padre Luis António 

da Cruz; Rua das Escadinhas; Rua Cândido dos Reis; Rua Miguel Bombarda; Rua João de Deus; Rua Dr. 

António José de Almeida; Largo de S. Luis; Rua Médico Sousa; Rua da Fonte Figueira; Rua Comandante 

Faria e Melo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Desviar o trânsito automóvel no cruzamento de Vila Nova da Baronia, encaminhando-o para a Estrada 

de S. Pedro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Desviar o trânsito automóvel nas rotundas do loteamento da Quinta do Marco para a Azinhaga da 

Barca; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Proibir o estacionamento das seguintes vias:  

- Largo dos Bombeiros; Rua Dr. António José de Almeida; Rua Cândido dos Reis; Rua Miguel Bombarda; 

Praça da República; Largo de S. Luis; Rua Médico Sousa; Azinhaga da Barca. --------------------------------------- 

Ponto catorze) Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos 

termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento 

Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social do Reformado 

Pensionista e Idoso aos seguintes munícipes de Viana do Alentejo: 

- Micaela Rosa Esteves; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Josefa Rosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quinze) Proposta de renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos termos 

da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal 

respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a renovação do Cartão Social do Reformado 

Pensionista e Idoso dos seguintes munícipes: 

A) VIANA DO ALENTEJO: 

- António Joaquim Nunes Pelado; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Joaquim Samarra dos Anéis; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria da Conceição Bentinho Algarvio Candeias; -------------------------------------------------------------------------  
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- Francisco Roque Caracinha; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Joana Espadaneira Pestana; --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Francisco António Romão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -  

- Rosa Maria Charrua Parrado; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Estêvão Augusto Janeiro Pereira; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Irene da Conceição Rufas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Catarina Augusta Batista Magro Amante; -----------------------------------------------------------------------------------  

- Jerónima Maria Parreira Espadaneira Guisado. ---------------------------------------------------------------------------   

B) ALCÁÇOVAS: 

- Joaquim António das Dores Baguinho; ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Miguel Fontes Galvão; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- António Manuel Carvalhinho; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Emília Baião chora Batista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto dezasseis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente, de 1 de abril de 2016, que 

concedeu licença à Casa do Benfica em Viana do Alentejo para a realização da prova desportiva 

denominada “Segunda Prova do Troféu BTT Évora 2016”, no dia 3 de abril de 2016 – A Câmara ratificou 

por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 1 de abril de 2016, através do qual foi concedida 

licença à Casa do Benfica em Viana do Alentejo para a realização da prova desportiva “Segunda Prova do 

Troféu BTT Évora 2016”, que teve lugar no dia 3 de abril de 2016, nos caminhos rurais que circundam a 

freguesia de Viana do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezassete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu subsídio no 

âmbito da Ação Social Escolar ao aluno do Ensino Pré-Escolar – Gabriel Martins do Carmo – Nos termos 

da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade o 

despacho do senhor Presidente de 18 de março de 2016, através do qual foi concedido ao aluno do 

Ensino Pré-Escolar de Alcáçovas, Gabriel Martins do Carmo, subsídio de almoço (Escalão B). ----------------- 

Ponto dezoito) Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares do concelho de Viana do 

Alentejo para o ano letivo de 2016/2017 – Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, foi apresentada a Proposta de Plano de Transportes Escolares para o ano letivo de 2016/2017, 

com informação de que a mesma foi submetida à apreciação do Conselho Municipal de Educação na 

reunião de 30 de março de 2016, tido obtido parecer favorável. ------------------------------------------------------- 

A Câmara aprovou por unanimidade a referida proposta. ----------------------------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de celebração de Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas 

de Viana do Alentejo para o ano letivo de 2015/2016, relativo ao Ensino Pré-Escolar – Com base na 
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proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar 

o Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo para o ano letivo 

2015/2016, relativo ao Ensino Pré-Escolar. -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de celebração de Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo para o ano letivo de 2015/2016, relativo ao 1.º Ciclo do Ensino Básico – Com base na 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar 

o Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo para o ano letivo 

2015/2016, relativo ao 1.º Ciclo do Ensino Básico. ------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente aos dois Protocolos aprovados, a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa disse que tudo 

o que se fizer pela Educação é sempre muito positivo e de louvar e que se houvesse possibilidades, 

muito mais se deveria fazer. Contudo, disse reconhecer que “os tempos são difíceis”. -------------------------- 

O senhor Presidente, corroborando a constatação da senhora Vereadora Rosa Barros da Costa quanto a 

dificuldades, disse que o Município está a fazer um verdadeiro esforço para suprir aspetos a que os 

governos, sucessivamente se esquivam. Não se podendo fazer tudo, disse o senhor Presidente que o 

esforço é sempre no sentido de tentar optar pelo que se considera essencial.  -----------------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 1 de abril de 2016, que 

aprovou a celebração de Protocolo de Colaboração com a APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora, no sentido de desenvolver uma experiência em 

contexto de trabalho, no âmbito da Medida Apoio à Colocação na área de Apoio às Auxiliares de 

Educação – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 1 de abril de 2016, 

que aprovou o Protocolo de Colaboração com a APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental de Évora, no sentido de proporcionar uma experiência em contexto de 

trabalho, no âmbito da Medida “Apoio à Colocação na área de Apoio às Auxiliares de Educação”. Nos 

termos deste Protocolo, o Município proporcionará, entre 1 de abril e 30 de outubro, a realização de 

uma experiência em contexto de trabalho (Centro Escolar de Viana do Alentejo) a Sara Sofia Mira 

Sacramento.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense – Nos termos da 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade 

transferir para a Sociedade Vianense a importância de 800,00 € (oitocentos euros), correspondente à 

comparticipação nas despesas das atividades de 2015 e 2016. --------------------------------------------------------- 

 

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas, tendo a minuta desta ata sido 

aprovada por unanimidade no final da mesma.  ---------------------------------------------------------------------------  
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      Eu,                                                                                                              , Chefe da D.G.R., a subscrevi. 

 

 

 

O Presidente, 

 

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


