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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________ 

ATA N.º 17/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 23 / 08 / 2017 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA  
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 16:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  

 - ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, Vereadora, por 
   motivos de doença 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 17/08/2017 

 

CAIXA  ...................................................................................................................................................... 4.814,11 € 

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 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA  ............................................................... 1.000,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  .................................................................................     1.810.634,43 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ..........................................................................................   765.134,49 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ............................................................................................     2.703,64 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................. 8.861,57 € 

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  .........................................................................      117.976,41 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ............................................................................................  104.536,41 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .......................................................................................  117.750,81 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ...................................................................................      136.619,23 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .........................................................................................    84.959,45 € 

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

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  .......................................................................................... 300.000,00 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ...........................................................................................................  1.815.448,54 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ...............................................................................................................  1.686.650,89 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  .......................................................................................................... 128.797,65 € 
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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 9 de agosto de 2017;   -----------------------  -- 

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.   38.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;   -------------------------------------------------------------- 

6.   25.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais;  --------------------------------------------------- 

7.   Proposta de aprovação do auto de medição n.º 3 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço 

Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo;  -------------------------------------------------------------------- 

8.   Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe (comparticipação para realização de 

obras na sede;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.   Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas (organização de um 

Seminário integrado nas comemorações do aniversário do Tratado de Alcáçovas; --------------------------- 

10. Proposta de transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, no âmbito do 

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

11.  Proposta de fixação dos horários de funcionamento das Zonas Empresarial e de Exposição e da Zona 

Gastronómica na Feira D’Aires/2017;  ------------------------------------------------------------------------------------- 

12.  Proposta de fixação dos preços relativos à ocupação de Stands nos Pavilhões da Feira D’Aires/2017;  

13.  Proposta de fixação dos preços relativos à publicidade no Programa da Feira D’Aires/2017; ------------ 

14.  Proposta de aprovação do Estudo Prévio relativo à Empreitada de Requalificação da Escola Básica e 

Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo;  --------------------------------------- --------------------- 

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

16.  Proposta de alteração temporária de sinalização rodoviária na zona da Praça da República, em Viana 

do Alentejo, no âmbito da programação do “Viana em Festa”;  --------------------------------------------------- 

17.  Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar; ---------------------------------------- 

18.  Proposta de aprovação dos preços para a CAF (Componente de Apoio à Família) do 1.º Ciclo no ano 

letivo 2017/2018;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.  Proposta de fixação das tarifas mínimas a cobrar pela instalação de divertimentos na Feira 

D’Aires/2017;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20.  Proposta de aprovação de Protocolo de Colaboração – Projeto de Envelhecimento Ativo “Clube de 

Saúde Sénior”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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21.  Proposta de adesão formal do Município de Viana do Alentejo à Rede Portuguesa Municípios 

Saudáveis.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente informou que a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa não está hoje presente por 

motivo de doença, pelo que propôs a justificação da respetiva falta, 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:  

- O senhor Vereador Paulo Manzoupo referiu lamentar as afirmações patentes no número 2 do Jornal de 

Campanha da CDU, onde o executivo municipal é acusado de não ter informado as Associações 

Desportivas do concelho sobre o PRID – Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, o que não 

corresponde à verdade uma vez que o Município informou, no dia 14 de março, via e-mail, as Associações 

Desportivas sobre o referido Programa. Adiantou o senhor Vereador Paulo Manzoupo que, para além 

deste e-mail, a própria Direção Regional do Alentejo do IPDJ – Instituto Português do Desporto e da 

Juventude informou todas as Associações Desportivas sobre o mesmo Programa, logo, as deste concelho 

também foram informadas. Referiu ainda o senhor Vereador Paulo Manzoupo que o Grupo Cultural e 

Desportivo de Aguiar se candidatou, tendo sido considerados elegíveis 124.264,00 € (cento e vinte e 

quatro mil duzentos e sessenta e quatro euros) tendo o financiamento obtido sido de 15.750,00 € (quinze 

mil setecentos e cinquenta euros). O senhor Vereador Paulo Manzoupo referiu por último que, no sentido 

de obter mais esclarecimentos sobre o assunto, foi contactado o senhor Delegado Regional o qual 

informou que para toda a região do Alentejo foram destinados apenas 120.000,00 € (cento e vinte mil 

euros), tendo o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar sido a 2.ª Associação a obter maior financiamento 

de todo o Alentejo de entre as muitas candidaturas que foram submetidas.  -----------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra referiu que, como é usual em vésperas de eleições autárquicas, os 

candidatos da CDU têm realizado reuniões com as várias Associações do concelho pelo que deduz que 

também já tivessem reunido com a direção do Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, na qual este 

assunto deve ter sido falado. Disse o senhor Vereador João Penetra que, uma vez que não é candidato, 

não esteve em nenhuma reunião do género, pelo que não se irá pronunciar sobre este assunto.  --------------  

- O senhor Presidente, em relação a este assunto, referiu que, em seu entender, a CDU está a dar um mau 

exemplo ao proferir tais afirmações uma vez que as mesmas não correspondem à verdade, podendo estas 

situações ser evitadas. Continuou referindo que a CDU podia ter-se informado junto da Câmara, 

nomeadamente através dos seus Vereadores antes de escrever as informações falsas ----------------------------  

- O senhor Vereador João Pereira, na sequência da presença do senhor Luis Miguel Duarte na última 

reunião camarária sobre a possível consulta do processo dos Montes Urbanos por parte da senhora D. 
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Jacinta Sousa, informou que o processo que foi solicitado para consulta não foi o do Loteamento mas sim 

o da demolição da antiga fábrica da Fratejo e que, de acordo com informação Jurídica dos Serviços, o 

mesmo encontra-se concluído. Por este motivo, poderá ser consultado nestes Serviços durante os 

horários de expediente.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra referiu que não está aqui em representação pessoal de ninguém, pelo 

que a Câmara deverá fazer chegar esta informação ao senhor Luis Miguel Duarte.  --------------------------------  

- O senhor Vereador João Pereira referiu-se novamente aos cartazes da CDU que estão colocados no meio 

da Rotunda no Largo 25 de Abril, em Viana do Alentejo, os quais dificultam a rega e o corte da relva lá 

existente, adiantando que a sua continuidade no local é uma falta de respeito pelo executivo e pelos 

cidadãos do concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra disse que a situação deverá ser alterada, já tendo transmitido este 

assunto ao Partido que representa (CDU). Referiu este Vereador, em relação aos cartazes que se 

encontram expostos, ter reparado que este ano os mesmos não têm sido danificados como é hábito, 

havendo algum civismo por parte dos cidadãos. ---------------------------------------------------------------------------- 

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 9 de agosto de 2017 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 9 de agosto de 2017.  ---------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 16 de 

agosto, o Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil esteve presente numa reunião do CDOS – 

Centro Distrital de Operações de Socorro de Évora, que decorreu nesta cidade, onde, entre outros 

assuntos, foi feito o ponto de situação de ocorrências de proteção civil (incêndios, crimes, acidentes) 

tendo sido também transmitido um agradecimento ao Município de Viana do Alentejo pela cedência de 

autocarro para rendição de alguns bombeiros para auxiliarem em incêndios noutros pontos do país.   -----   

- O senhor Presidente informou que no dia 18 de agosto decorreu, nos Paços do Concelho, uma reunião 

técnica para discutir o alargamento do PLS – Plano Local de Saúde ao concelho de Viana do Alentejo, bem 

como estratégias de implementação. Estiveram presentes, para além dele próprio e de Técnicos do 

Município, cinco elementos da área da saúde do distrito de Évora, entre eles o Dr. Augusto Brito, 

coordenador da USP – Unidade de Saúde Pública do Alentejo Central. O Senhor Presidente referiu que os 

planos e estratégias locais de saúde são um conjunto de desígnios na área da promoção da saúde e bem-

estar de uma comunidade, acordados com parceiros sociais e focados no alinhamento de estratégias e 
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atividades. A este propósito, o Senhor Presidente recordou que, na área da saúde, o Município aderiu 

recentemente à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, cujas principais atribuições são o apoio e o 

incentivo da construção de estratégias locais de promoção de saúde, de acordo com os princípios da 

Saúde para Todos, alicerçadas numa intensa colaboração intersectorial e numa ampla participação da 

comunidade; a participação na Rede Europeia de Cidades Saudáveis e nos espaços de debate promovidos 

pela OMS – Organização Mundial de Saúde sobre o projeto Cidades Saudáveis e em outras redes com 

projetos comuns; o estabelecimento de parcerias e acordos de colaboração com organismos e entidades 

que alarguem e reforcem o compromisso na implementação de políticas locais de promoção de saúde; a 

promoção da troca de experiências e a circulação de informação entre os Municípios sobre as atividades 

e os projetos que decorrem em Portugal no campo da promoção de saúde; a facilitação da cooperação 

entre os Municípios da Rede Portuguesa e outras cidades europeias envolvidas no Projeto Cidades 

Saudáveis, favorecendo o desenvolvimento de iniciativas e ações conjuntas.  --------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 22 de agosto, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na 

reunião mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, que 

decorreu em Portel.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-  O Senhor Presidente informou também que no dia 26 de agosto irá decorrer a 3.ª edição da “Festa da 

Minha Terra”, na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo. Esta iniciativa visa acolher os cidadãos nascidos 

no Concelho que se encontram a residir no estrangeiro ou noutras localidades do país e que, nesta altura 

do ano, regressam à sua terra natal. O Senhor Presidente adiantou que a receção aos visitantes está 

agendada para as 12h00, seguindo-se o piquenique com a oferta de porco no espeto por parte do 

Município. A tarde será dedicada aos sons tradicionais com as atuações da Tuna da Universidade Sénior 

de Viana do Alentejo; Grupo Coral “Moços da Vila”; Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo; Grupo 

“Malha Vacas”; Grupo de Cavaquinhos da Associação de Cantares Populares Seara Nova; Grupo De Moda 

em Moda e ainda a realização de um baile. O Senhor Presidente referiu ainda que, no dia 27 de agosto, 

todos os participantes terão acesso gratuito às piscinas municipais de Alcáçovas e de Viana do Alentejo, 

mediante inscrição. O senhor Presidente concluiu informando que esta iniciativa tem organização da 

Câmara Municipal e das três Juntas de Freguesia do Concelho.  ------------------------------------------------------- 

-  O Senhor Presidente informou que ainda no dia 26 de agosto decorrerá a iniciativa “Memórias em fita: 

O barro de Viana (décadas de 60 e 70)”, na Praça da República, em Viana do Alentejo. Esta ação visa dar a 

conhecer o contexto da produção oleira nas décadas de 60 e 70 do século XX, através da visualização de 

dois audiovisuais (Artistas e Artesãos – Cerâmica de Viana do Alentejo e Presença do Passado – Olaria de 

Viana do Alentejo), salientando os métodos de produção tradicionais e o contexto da Escola de Olaria 

Médico de Sousa, associada a nomes como Júlio Resende, Aníbal Alcino e Francisco Lagarto. Acrescentou 
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o senhor Presidente que o primeiro registo foi rodado em 1963 e restaurado pela Cinemateca Portuguesa 

com o patrocínio da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. O vídeo apresenta a Escola Médico de Sousa 

nas suas vertentes pedagógica e lúdica, centrando-se nas componentes de modelagem do barro e pintura 

em cerâmica. Já o segundo registo foi rodado em 1973 no âmbito do programa “Presença do Passado” e 

centra-se na antiga olaria do Mestre Laranjo, situada no antigo Convento do Bom Jesus e nos processos 

de modelagem e cozedura utilizados por esta antiga olaria tradicional. O senhor Presidente informou 

ainda que este evento contará ainda com a participação de António Menezes, o qual está a realizar um 

documentário sobre a olaria de Viana do Alentejo. O Senhor Presidente recordou que está a decorrer 

desde abril, em Viana do Alentejo, o curso de oleiro, promovido pelo Município e pelo IEFP – Instituto de 

Emprego e Formação Profissional de Évora, onde dezasseis formandos têm oportunidade de aprender as 

várias etapas do barro – roda, secagem, tratamento da loiça, decoração e vidrado.  ------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

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) 38.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Posteriormente à data de 

elaboração da ordem de trabalhos da presente reunião, verificou-se a necessidade de aprovação, por 

despacho do senhor Presidente, de uma alteração ao Orçamento da Despesa, tendo sido essa a alteração 

número trinta e oito, pelo que a que hoje é apresentada para aprovação tem, portanto, o número trinta e 

nove.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, com três votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, foi 

aprovada a trigésima nona proposta de alteração ao Orçamento da Despesa.  ------------------------------------  

Ponto seis) 25.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e 

uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, foi aprovada a vigésima quinta proposta de 

alteração ao Plano de Atividades Municipais.  ------------------------------------------------------------------------------  

Ponto sete) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 3 relativo à Empreitada de Requalificação 

do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade o 

auto de medição n.º 3, relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de 

Viana do Alentejo, no montante de 85.987,55 € (oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e sete euros e 

cinquenta e cinco cêntimos).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe (comparticipação para 

realização de obras na sede) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano 
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e sem a presença do senhor Vereador João Penetra, por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com 

três votos favoráveis, transferir para a Associação Terra Mãe a importância de 4.000,00 € (quatro mil 

euros), como comparticipação no acréscimo de despesas com a realização de obras na sua sede.  ----------  

Ponto nove) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas 

(organização de um Seminário integrado nas comemorações do aniversário do Tratado de Alcáçovas) – 

Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e sem a presença do senhor 

Vereador João Pereira, por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis, 

transferir para a Associação dos Amigos das Alcáçovas a importância de 1.000,00 € (mil euros), como 

comparticipação nas despesas das atividades a desenvolver, nomeadamente a organização de um 

Seminário integrado nas comemorações do aniversário do Tratado das Alcáçovas.  -----------------------------  

Ponto dez) Proposta de transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, no âmbito 

do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas – Nos termos da proposta da Divisão 

de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades 

Desportivas e sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo, por se encontrar impedido, a 

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

importância de 1.800,00 € (mil e oitocentos euros), correspondente à I Tranche / Futebol.  -------------------  

Ponto onze) Proposta de fixação dos horários de funcionamento das Zonas Empresarial e de Exposição 

e da Zona Gastronómica na Feira D’Aires/2017 – A Câmara apreciou uma proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, relativa à fixação dos horários de funcionamento das Zonas 

Empresarial e de Exposição e da Zona Gastronómica na Feira D’Aires/2017. Deliberou por unanimidade 

aprovar a referida proposta a qual se consubstancia no seguinte: 

a) Zona Empresarial e de Exposição: 

» Primeiro dia (sexta-feira) – 19:00 horas às 00:00 horas; ---------------------------------------------------------------  

» Segundo dia (sábado) – 10:00 horas às 00:00 horas;  -------------------------------------------------------------------  

» Terceiro dia (domingo) – 10:00 horas às 00:00 horas;  -----------------------------------------------------------------  

» Quarto dia (segunda-feira) – 14:00 horas às 00:00 horas.  ------------------------------------------------------------  

b) Zona Gastronómica: 

» Primeiro dia (sexta-feira) – 19:00 horas às 02:00 horas; ---------------------------------------------------------------  

» Segundo dia (sábado) – 10:00 horas às 02:00 horas;  -------------------------------------------------------------------  

» Terceiro dia (domingo) – 10:00 horas às 02:00 horas;  -----------------------------------------------------------------  

» Quarto dia (segunda-feira) – 14:00 horas às 02:00 horas.  ------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de fixação dos preços relativos à ocupação de Stands nos Pavilhões da Feira 

D’Aires/2017 – A Câmara apreciou uma proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, 
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relativa à fixação dos preços relativos à ocupação de Stands nos Pavilhões da Feira D’Aires/2017. 

Deliberou por unanimidade aprovar a referida proposta a qual se consubstancia no seguinte:  

A) Ocupação de Stands na Zona Gastronómica: 

     a) Organizações do concelho de Viana do Alentejo: 

          a.1) Primeiro Stand 9m2 (3x3) com balcão – 100,00 €, acrescidos de IVA;  -----------------------------------  

          a.2) Cozinha exterior à tenda – 50% do valor suportado pelo Município (com IVA incluído);  -----------  

          a.3) Segundo Stand ou mais de 9m2 (3x3) – preço igual ao suportado pelo Município (com IVA 

incluído).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Quem participou na Feira do Chocalho de 2017 obterá um desconto de 20% no preço do primeiro Stand. 

No caso de pretenderem mais do que um stand, o preço a cobrar corresponderá à totalidade do custo 

suportado pelo Município, que oscilará entre os 125,00 € e os 150,00 €, acrescidos de IVA por unidade 

(sujeitos a confirmação depois dos valores apresentados pelo fornecedor). No caso de pretenderem 

cozinha exterior, o custo corresponderá a 50% do valor suportado pelo Município (com IVA), que varia 

entre os 400,00 € e os 600,00 €, acrescidos de IVA.  -----------------------------------------------------------------------  

     b) Organizações não sedeadas no concelho de Viana do Alentejo: 

          b.1) Primeiro Stand 9m2 (3x3) com balcão – 140,00 €, acrescidos de IVA;  -----------------------------------  

          b.2) Cozinha exterior à tenda – 75% do valor a pagar pelo Município (IVA incluído);  ---------------------  

          b.3) Segundo Stand ou mais de 9m2 (3x3) – preço igual ao suportado pelo Município (IVA incluído).   

- Quem participou na Feira do Chocalho de 2017 obterá um desconto de 10% no preço do primeiro Stand. 

No caso de pretenderem mais do que um stand, o preço a cobrar corresponderá à totalidade do custo 

suportado pelo Município, que oscilará entre os 125,00 € e os 150,00 €, acrescidos de IVA por unidade 

(sujeitos a confirmação depois dos valores apresentados pelo fornecedor). No caso de pretenderem 

cozinha exterior, o custo corresponderá a 75% do valor suportado pelo Município (com IVA), que varia 

entre os 400,00 € e os 600,00 €, acrescidos de IVA (sujeitos a confirmação depois dos valores 

apresentados pelo fornecedor). ------------------------------------------------------------------------------------------------  

B) Ocupação de Stands na Zona Empresarial e de Exposição: 

     a) Organizações do concelho de Viana do Alentejo: 

          a.1) Primeiro Stand 9m2 (3x3) – 50,00 €, acrescidos de IVA;  ----------------------------------------------------  

          a.2) Restantes Stands – por cada um, preço igual ao suportado pelo Município (IVA incluído).  --------  

- Quem participou na Feira do Chocalho de 2017 obterá um desconto de 20% no preço do primeiro Stand. 

No caso de pretenderem mais do que um stand, o preço a cobrar corresponderá à totalidade do custo 

suportado pelo Município, que oscilará entre os 90,00 € e os 125,00 €, acrescidos de IVA por unidade 

(sujeitos a confirmação depois dos valores apresentados pelo fornecedor).  ---------------------------------------  
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     b) Organizações não sedeadas no concelho de Viana do Alentejo: 

          b.1) Primeiro Stand 9m2 (3x3) – 100,00 €, acrescidos de IVA;  --------------------------------------------------  

          b.2) Restantes stands – por cada um, preço igual ao suportado pelo Município (IVA incluído).  --------  

- Quem participou na Feira do Chocalho de 2017 obterá um desconto de 10% no preço do primeiro stand. 

No caso de pretenderem mais do que um stand, o preço a cobrar corresponderá à totalidade do custo 

suportado pelo Município, que oscilará entre os 95,00 € e os 125,00 €, acrescidos de IVA por unidade 

(sujeitos a confirmação depois dos valores apresentados pelo fornecedor).  ---------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de fixação dos preços relativos à publicidade no Programa da Feira D’Aires/2017 

– A Câmara apreciou uma proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, relativa à fixação 

dos preços referentes à publicidade no Programa da Feira D’Aires/2017. Deliberou por unanimidade 

aprovar a referida proposta a qual se consubstancia no seguinte:  

» 1 página – 150,00 € + IVA;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

» ½ página – 75,00 € + IVA;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» ¼ página – 40,00 € + IVA;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» 1/8 página – 25,00 € + IVA;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Contracapa – 200,00 € + IVA.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de aprovação do Estudo Prévio relativo à Empreitada de Requalificação da 

Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar o Estudo Prévio relativo à Empreitada de Requalificação da Escola Básica e 

Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo.  -----------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com base na 

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

respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à atribuição do cartão social do reformado, 

pensionista e idoso aos seguintes munícipes: 

De Viana do Alentejo: 

- António Francisco Domingues.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

De Aguiar: 

- Manuel Pereira Canha.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De Alcáçovas: 

- Mamede Josué Raposo Piteira.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de alteração temporária de sinalização rodoviária na zona da Praça da 

República, em Viana do Alentejo, no âmbito da programação do “Viana em Festa” – Foi presente uma 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, no sentido de interditar o acesso do trânsito 
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automóvel à Praça da República, em Viana do Alentejo, nos dias 26 de agosto, entre as 21:00 e as 23:00 

horas e 3 de setembro, entre as 18:00 e as 20:00 horas, por motivo de realização de atividades culturais 

integradas na programação da iniciativa “Viana em Festa”. A proposta foi aprovada por unanimidade e 

consubstancia-se no seguinte: 

» Interdito o acesso à Praça da República pela Rua Cândido dos Reis, desviando o trânsito para a Rua 

Padre Luis António da Cruz;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

» Interdito o acesso à Praça da República pela Rua da Água Abaixo, desviando o trânsito para a Rua 

Conselheiro José Fernando de Sousa;  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

» Interdito o acesso à Praça da República pelo Castelo.  ----------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou ainda, por unanimidade, aprovar o seguinte relativamente à mesma proposta: 

» Interditar o acesso do trânsito automóvel à Rua Brito Camacho, no dia 21 de setembro, entre as 9:30 e 

as 11:30 horas, desviando o trânsito para a Rua Cândido dos Reis.  ---------------------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar – Com base 

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

ao abrigo do disposto na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e no n.º 2 do artigo 11.º e n.º 1 do artigo 12.º do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, 

alterado pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e 

da Administração Escolar, atribuir os seguintes subsídios no âmbito da Ação Social Escolar / Ensino Pré-

Escolar e 1.º Ciclo: 

Ensino Pré-Escolar: 

Freguesia de Aguiar: 

- José Silvestre Nascimento, subsídio de almoço, escalão A;  -----------------------------------------------------------  

- Manuel Carvalhal Amaro, subsídio de almoço, escalão A;  -------------------------------------------------------------  

- Matias da Encarnação Lopes, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------------  

- Roberto Júnior Fialho Gonçalves, subsídio de almoço, escalão A;  ---------------------------------------------------  

- Vicente José Campaniço Laranjeiro, subsídio de almoço, escalão B;  ------------------------------------------------  

Freguesia de Alcáçovas: 

- Carlos Manuel Batinas Chora, subsídio de almoço, escalão A;  -------------------------------------------------------  

- Carminho Sofia Lebre Fitas, subsídio de almoço, escalão A;  ----------------------------------------------------------  

- Catarina Caeiro Vidigal, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------------------------  

- Gabriel dos Santos Varela, subsídio de almoço, escalão A;  ------------------------------------------------------------  

- Gabriela Maria Alves Martins, subsídio de almoço, escalão B;  -------------------------------------------------------  

- Jade Ribeiro de Oliveira, subsídio de almoço, escalão A;  --------------------------------------------------------------  
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- Joana Filipa Gonçalves Maurício, subsídio de almoço, escalão A;  ---------------------------------------------------  

- João Pedro José Banha, subsídio de almoço, escalão A;  ----------------------------------------------------------------  

- Márcio Quaresma Arcadinho, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------------  

- Maria Eduarda Carvalhinho Belbute, subsídio de almoço, escalão A;  ----------------------------------------------  

- Tiago Filipe Loupa Vieira, subsídio de almoço, escalão A;  -------------------------------------------------------------  

- Tiago Miguel Almeida Moura, subsídio de almoço, escalão A;  -------------------------------------------------------  

- Beatriz de Barahona Ferreirinha Sêco, subsídio de almoço, escalão B;  ---------------------------------------------  

- Brian Lourenço Curraleira Martins, subsídio de almoço, escalão B;  -------------------------------------------------  

- Fabiana Flores Ciríaco, subsídio de almoço, escalão A;  -----------------------------------------------------------------  

- Ilinca Maria Ostafi, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------------------------------  

- Inês Bento Ferreira, subsídio de almoço, escalão A;  --------------------------------------------------------------------  

- Maria Clara Banha Murcho Loupa de Almeida, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------  

- Matilde Bento Merca, subsídio de almoço, escalão A;  ------------------------------------------------------------------  

- Rafaela Barão Flores, subsídio de almoço, escalão A;  -------------------------------------------------------------------  

Freguesia de Viana do Alentejo: 

- Amanda Rosado de Sousa, subsídio de almoço, escalão A;  ------------------------------------------------------------  

- Bruno Miguel Samora dos Santos, subsídio de almoço, escalão A;  --------------------------------------------------  

- Duarte Filipe Samora dos Santos, subsídio de almoço, escalão A;  ---------------------------------------------------  

- Lara de Jesus da Silva Farinho, subsídio de almoço, escalão B;  -------------------------------------------------------  

- Leonor Isabel Gomes Candeias, subsídio de almoço, escalão B;  -----------------------------------------------------  

- Leonor Santiago dos Santos, subsídio de almoço, escalão A;  ---------------------------------------------------------  

- Mariana Isabel Ginete Coroado, subsídio de almoço, escalão A;  ----------------------------------------------------  

- Miguel Camacho Pataquinho, subsídio de almoço, escalão A.  -------------------------------------------------------  

1.º Ciclo: 

Freguesia de Aguiar: 

- Raquel de Jesus Fialho Vitorino, subsídio de almoço, escalão A; -----------------------------------------------------  

- Beatriz Isabel Calhau Sacristão, subsídio de almoço, escalão A;  -----------------------------------------------------  

- Érica Sofia Malaquéco Sabino, subsídio de almoço, escalão A.  -------------------------------------------------------  

- Joana Alves Gomes, subsídio de almoço, escalão A;  --------------------------------------------------------------------  

- Leonor Isabel Campaniço Laranjeiro, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------  

- Madalena Laranjeiro Aleixo, subsídio de almoço, escalão A;  ---------------------------------------------------------  

- Mateus Miguel Bicho Cardoso, subsídio de almoço, escalão B;  ------------------------------------------------------  

- Matilde Isabel Farinha Engenheiro, subsídio de almoço, escalão B;  ------------------------------------------------  
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- Micael José Latas Figueira, subsídio de almoço, escalão A;  -----------------------------------------------------------  

- Rafael José Malaqueco Pão Mole, subsídio de almoço, escalão A;  --------------------------------------------------  

- Tiago da Encarnação Lopes, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------------------  

- Martim Gaio Carreiras, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------------------------  

- Joana Carvalhal Amaro, subsídio de almoço, escalão A.  ---------------------------------------------------------------  

Freguesia de Viana do Alentejo: 

- Daniel Filipe Magoito Fitas, subsídio de almoço, escalão A; -----------------------------------------------------------  

- Afonso Manuel Maurício Lagarto, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------  

- Afonso Miguel Condeço Correia, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------------  

- Ana Leonor Nunes Oliveira Pires, subsídio de almoço, escalão B;  ---------------------------------------------------  

- André Miguel Alves da Silva, subsídio de almoço, escalão A;  ---------------------------------------------------------  

- António Manuel Galveias Algarvio, subsídio de almoço, escalão B;  -------------------------------------------------  

- Catarina de Jesus da Silva Farinho, subsídio de almoço, escalão B;  -------------------------------------------------  

- Daniel Alves Pereira, subsídio de almoço, escalão B;  -------------------------------------------------------------------  

- Daniela Maria Rodrigues Viegas, subsídio de almoço, escalão A;  ----------------------------------------------------  

- Dinis Charrua Bagão, subsídio de almoço, escalão A;  -------------------------------------------------------------------  

- Dinis Poeiras Garcia, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------------------------  

- Diogo Filipe Caeiro Cadeireiro, subsídio de almoço, escalão B;  ------------------------------------------------------  

- Guilherme Branco da Silva, subsídio de almoço, escalão B;  -----------------------------------------------------------  

- Gustavo Mira Tenrinho, subsídio de almoço, escalão B;  ---------------------------------------------------------------  

- Iara Sofia Grilo Farrica, subsídio de almoço, escalão B; -----------------------------------------------------------------  

- Inês Anéis Martins, subsídio de almoço, escalão A;  ---------------------------------------------------------------------  

- José Francisco Maurício, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------------  

- José Miguel Rosário Pinto, subsídio de almoço, escalão A;  ------------------------------------------------------------  

- Lara Isabel Ginete Relvas, subsídio de almoço, escalão A;  -------------------------------------------------------------  

- Leonardo Filipe Gomes Candeias, subsídio de almoço, escalão B;  ---------------------------------------------------  

- Luís Carlos Farinho Feio, subsídio de almoço, escalão A;  --------------------------------------------------------------  

- Madalena Maurício Canelas, subsídio de almoço, escalão B;  ---------------------------------------------------------  

- Mafalda de Carvalho Pires Romão, subsídio de almoço, escalão A;  -------------------------------------------------  

- Maria Monteiro Nunes, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------------------------  

- Mariana Delgado Rasquinho dos Santos, subsídio de almoço, escalão B;  -----------------------------------------  

- Miguel Capucho Penedo, subsídio de almoço, escalão A;  -------------------------------------------------------------  

- Miguel Roichman Vítor, subsídio de almoço, escalão B;  ---------------------------------------------------------------  
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- Ricardo Rebeca Pão Mole, subsídio de almoço, escalão A;  ------------------------------------------------------------  

- Rodrigo Filipe Castilho Palma, subsídio de almoço, escalão A;   ------------------------------------------------------  

- Rodrigo Miguel Guerreiro Duarte, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------  

- Tomás Henrique Pacato Courelas, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------  

- Tomás Nascimento, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------------------------------  

- Vanessa dos Santos Rodrigues Viegas, subsídio de almoço, escalão A;  --------------------------------------------  

- Viviane Inácia Rosado de Sousa, subsídio de almoço, escalão A;  ----------------------------------------------------  

- Ricardo Batista Banha, subsídio de almoço, escalão A;  -----------------------------------------------------------------  

- Gustavo Batista Banha, subsídio de almoço, escalão A;  ----------------------------------------------------------------  

- Rafael Batista Banha, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------------------------  

- Eva Fialho Pão-Mole, subsídio de almoço, escalão B;  -------------------------------------------------------------------  

- Luana dos Anjos Nascimento, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------------  

- Telmo Filipe Mira Galego, subsídio de almoço, escalão B;  -------------------------------------------------------------  

- Carolina Coelho Amante, subsídio de almoço, escalão B; --------------------------------------------------------------  

- Rafaela Sofia Magoito Fitas, subsídio de almoço, escalão A;  ----------------------------------------------------------  

- João Carlos Cascalheira Mira, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------------  

Freguesia de Alcáçovas: 

- Ana Flores Ganhão, subsídio de almoço, escalão A;  ---------------------------------------------------------------------  

- Carmen Sofia Lima Mendes, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------------------  

- Diana Lima da Silva, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------------------------  

- Gabriel Martins do Carmo, subsídio de almoço, escalão B;  -----------------------------------------------------------  

- Inês Galvão da Silva, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------------------------  

- João Pedro Remourinho Barahona, subsídio de almoço, escalão B;  ------------------------------------------------  

- Laura Filipa Branco Bagão, subsídio de almoço, escalão B;  ------------------------------------------------------------  

- Madalena Vidazinha Serrano, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------------  

- Maria Inês Bonito Lima, subsídio de almoço, escalão B;  ---------------------------------------------------------------  

- Pedro Miguel Navalhinhas Carvalho, subsídio de almoço, escalão A;  ----------------------------------------------  

- Ricardo Filipe Remourinho Pias, subsídio de almoço, escalão B;  -----------------------------------------------------  

- Tiago Miguel Parreira Rodrigues, subsídio de almoço, escalão B;  ---------------------------------------------------  

- Ana Isabel Valente Murcho, subsídio de almoço, escalão A;  ----------------------------------------------------------  

- Afonso da Barahona Ferreirinho Sêco, subsídio de almoço, escalão B; ---------------------------------------------  

- Afonso Miguel Pias Algarvio, subsídio de almoço, escalão B;  ---------------------------------------------------------  

- Ana Zhu, subsídio de almoço, escalão B;  -----------------------------------------------------------------------------------  
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- André Caeiro Vidigal, subsídio de almoço, escalão B;  -------------------------------------------------------------------  

- Andreia Manuela Flores Ganhão, subsídio de almoço, escalão A;  ---------------------------------------------------  

- António da Silva Flores, subsídio de almoço, escalão A; ----------------------------------------------------------------  

- Beatriz Filipe Loupa Vieira, subsídio de almoço, escalão A;  -----------------------------------------------------------  

- Beatriz Isabel Pacheco Anastácio, subsídio de almoço, escalão B;  ---------------------------------------------------  

- Clara Alexandra Chora Pires, subsídio de almoço, escalão A;  ---------------------------------------------------------  

- Diana Isabel Paixão Poupa, subsídio de almoço, escalão A;  -----------------------------------------------------------  

- Duarte Ramos Flores, subsídio de almoço, escalão A;  ------------------------------------------------------------------  

- Filipe Caeiro Vidigal, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------------------------  

- Gerson Miguel Batista Cascalheira, subsídio de almoço, escalão B;  -------------------------------------------------  

- Helena Sofia Gafanhoto Vidazinha, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------  

- Inês Ramos Flores, subsídio de almoço, escalão A;  ----------------------------------------------------------------------  

- Inês Sofia Remourinho Barahona, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------  

- Laura Banha Serra, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------------------------------  

- Luana Isabel Curraleira Martins, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------------  

- Madalena Maria Ramos Grosso, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------------  

- Mafalda Isabel Maurício Latas, subsídio de almoço, escalão B;  ------------------------------------------------------  

- Martim Ilhéu Calado, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------------------------  

- Miguel Alexandre Cardante Fialho, subsídio de almoço, escalão A; -------------------------------------------------  

- Pedro António Rufas Mira, subsídio de almoço, escalão A;  -----------------------------------------------------------  

- Pedro Miguel Vidasinha Grosso, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------------  

- Quim Salvador da Silva Flores, subsídio de almoço, escalão A;  -------------------------------------------------------  

- Rafael Manuel Quaresma Galvão, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------  

- Tatiana Isabel Santos Lucas, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------------------  

- Tomás António Vinagre Carvalho, subsídio de almoço, escalão A;  --------------------------------------------------  

- Wilson Miguel Batista Cascalheira, subsídio de almoço, escalão B.  -------------------------------------------------  

Ponto dezoito) Proposta de aprovação dos preços para a CAF (Componente de Apoio à Família) do 1.º 

Ciclo no ano letivo 2017/2018 – Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano foi 

presente uma proposta de fixação dos preços a pagar pelos alunos do 1.º ciclo do concelho que se 

inscreverem nas atividades da CAF – Componente de Apoio à Família, no ano letivo 2017/2018, em cada 

um dos três períodos:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Alunos beneficiários do escalão A da Ação Social Escolar – 5,00 € (cinco euros);  -------------------------------  

» Alunos beneficiários do escalão B da Ação Social Escolar – 10,00 € (dez euros);  --------------------------------  
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» Alunos que não beneficiam de apoio no âmbito da Ação Social Escolar – 20,00 € (vinte euros).  -----------  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar esta proposta de fixação de preços.  -----------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de fixação das tarifas mínimas a cobrar pela instalação de divertimentos na 

Feira D’Aires/2017 – A Câmara deliberou por unanimidade fixar os seguintes montantes-base para a 

instalação de divertimentos na Feira D’Aires/2016, não se verificando alterações em relação a anos 

anteriores:  

» Pistas de automóveis de adultos – 650,00 € (seiscentos e cinquenta euros);  ------------------------------------  

» Carrosséis e outros divertimentos de adultos de qualquer tipo – 275,00 € (duzentos e setenta e cinco 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Divertimentos infantis de qualquer tipo – 115,00 € (cento e quinze euros). -------------------------------------- 

Deliberou também a Câmara, por unanimidade, autorizar apenas a montagem, na referida Feira, dos 

seguintes divertimentos: 

- Uma pista de automóveis de adultos;  --------------------------------------------------------------------------------------  

- Dois divertimentos de adultos de qualquer tipo (além da pista de automóveis);  -------------------------------  

- Quatro divertimentos infantis de qualquer tipo.  -------------------------------------------------------------------------  

Deliberou ainda a Câmara que sejam contactados todos os interessados na instalação de divertimentos 

na referida Feira e já com pedidos formulados nestes Serviços, para apresentarem as respetivas 

propostas até às 17:30 horas do dia 1 de setembro próximo, tendo por base os montantes fixados, para 

que sejam abertas na reunião camarária de 6 do mesmo mês.  --------------------------------------------------------  

Estipulou também a Câmara que os adjudicatários dos terrados para a instalação dos divertimentos, 

devem efetuar o pagamento de 50% do montante da respetiva adjudicação até ao dia 15 de setembro, 

procedendo ao restante pagamento até ao dia da montagem do divertimento.  ---------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de aprovação de protocolo de colaboração – Projeto de Envelhecimento Ativo 

“Clube de Saúde Sénior” – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo de colaboração – Projeto Envelhecimento Ativo 

“CLUBE DE SAÚDE SÉNIOR”, a celebrar entre este Município, a Unidade de Cuidados na Comunidade, a 

Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas e a Junta de 

Freguesia de Aguiar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de adesão formal do Município de Viana do Alentejo à Rede Portuguesa 

Municípios Saudáveis – Sob proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade aderir 

à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, cuja Associação se assume, fundamentalmente, como um 

grande fórum de partilha e de discussão de questões com impacto na saúde e qualidade de vida das 

pessoas. A visão de que a promoção da saúde se rege por princípios de cooperação, solidariedade, 
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equidade e sustentabilidade, impele os municípios a procurarem em conjunto respostas para problemas 

comuns.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

aprovada por unanimidade no final da mesma.  ---------------------------------------------------------------------------  

 

      Eu,                                                                                               , Assistente Técnico, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

 

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


