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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 22/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 21 / 09 / 2016 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          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  FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 15/09/2016 

 

 

CAIXA  ........................................................................................................................................................................ 4.517,27 € 

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  ................................................................................................         2.234.184,35 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ..........................................................................................................  1.378.084,20 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ............................................................................................................       2.683,92 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.324,67 € 

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  ...........................................................................................      230.964,30 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250  .......................................................................................................................         - € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450  .......................................................................................................................         - € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................  151.488,66 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................  82.240,66 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ....................................................................................................      121.009,94 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ..........................................................................................................     90.051,25 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  2.238.701,62 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................  2.117.553,72 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 121.147,90 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de trabalhos 

da mesma foi a seguinte:  

1.    Proposta de aprovação da ata em minuta;   ----------------------------------------------------------------------------- 
 

2.    Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 7 de setembro 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.    Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que, em substituição do senhor 

Presidente, determinou alteração pontual da sinalização rodoviária em Viana do Alentejo;  -------------- 

6.    Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu à Casa do Benfica em Viana 

do Alentejo licença para a realização do 18.º Passeio de Cicloturismo;  --------------------------------- 

7.    Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que fixou os preços dos bilhetes para 

visitas ao Conjunto: Paço dos Henriques, Horto (Jardim das Conchinhas) e Capela de Nossa Senhora 

da Conceição, em Alcáçovas;  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.    Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou uma transferência de 

verba para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova / Secção Cultural “O Restolho”;  ---- 

9.    Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou uma transferência de 

verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo;  ------------------------------------------------------------ 

10.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que autorizou a utilização, para fins 

turísticos de um Empreendimento propriedade de Carlos Eduardo de Jesus Marques (processo n.º 

11/2012);  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11.  Proposta de legalização de obras no Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo 

(processo n.º 123/2016);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.  Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

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

13.  Proposta de transferência de verba para o Clube da Natureza de Alvito / Dia Olímpico 2016;  ---------- 

14.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu o apoio de 50% do passe 

escolar a dois alunos do concelho matriculados em Évora;  -------------------------------------------------------- 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21/09/2016  Fl.3 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

15.  Propostas referentes ao funcionamento da Piscina Municipal de Alcáçovas na época de Inverno 

2016/2017;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.  Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que atribuíram subsídios no âmbito da 

Ação Social Escolar;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.  Proposta de atribuição de apoios em espécie, ao abrigo do Regulamento Municipal do Cartão Social 

do Reformado, Pensionista e Idoso (Oficina Domiciliária);  --------------------------------------------------------- 

18.  Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso;  -------------------------------- 
 

19.  Proposta de renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso;  -------------------------------- 
 

20.  Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para atribuição de despesas de 

representação ao Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a nomear em regime de 

substituição, com efeitos a partir de 3 de outubro de 2016;  ------------------------------------------------------- 

21.  Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos compromissos 

plurianuais decorrentes da contratação de fiscalização no âmbito da Empreitada de Requalificação do 

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

22.  Proposta de ratificação da 18.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais;  ------------------------------- 

23.  Proposta de ratificação da 28.ª alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------ 

24.  19.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais;  -------------------------------------------------- 

25.  29.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------------------------ 

26.   14.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;   ---------------------------------- 

27.  Proposta de transferência de verba para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo;  ------------- 

28.  Proposta de transferência de verba para a Cáritas Diocesana de Évora;  --------------------------- 

29. Proposta de contratação de empréstimo de M/L prazo destinado ao financiamento da Empreitada 

de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo.  ------------------ 

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 ter recebido um agradecimento do Município de Cuba pela 

colaboração do Município de Viana do Alentejo que emprestou um gerador por ocasião da Feira anual 

daquela localidade, entre 1 e 5 de setembro de 2016.  ----------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente informou ter recebido um agradecimento do Centro de Ultreia de Viana do Alentejo 

pelo empréstimo do autocarro municipal que proporcionou uma viagem a Fátima, no dia 11 de setembro 

de 2016.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A senhora Vereadora Rosa Costa perguntou qual o ponto de situação das obras no edifício da antiga 

Escola de S. João, em Viana do Alentejo. O senhor Presidente, tal como referido na última edição do 

Boletim Municipal, disse que a requalificação do edifício da antiga Escola de S. João tem em vista a 

transferência da Biblioteca Municipal para aquele local. Tratando-se de uma obra por administração 

direta, os trabalhadores do Município vão sendo afetos à mesma, à medida das possibilidades.   --------------  

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 7 de setembro de 2016 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 7 de setembro de 

2016.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara –  O Senhor Presidente informou que no dia 8 de 

setembro, juntamente com o Senhor Vice-Presidente, participou na reunião de Pais e Encarregados de 

Educação de início de ano letivo do Departamento da Educação Pré-escolar no Centro Escolar de Viana do 

Alentejo. Nos dias 9 e 12 de setembro, idênticas reuniões decorreram, respetivamente na EBI/JI de 

Alcáçovas – Escola Básica Integrada/Jardim de Infância de Alcáçovas e no Jardim de Infância de Aguiar, 

nas quais esteve presente o Senhor Vice-Presidente.  --------------------------------------------------------------------- 

-  No dia 9 de setembro, o Senhor Presidente e o Senhor Vereador Paulo Manzoupo estiveram presentes 

na inauguração da Exposição “Poder Local em Aguiar e em Viana do Alentejo: espaços, símbolos e normas 

entre a Idade Média e o século XX”, da autoria de Fátima Farrica e que está patente no Castelo de Viana 

do Alentejo. Esta exposição surge no âmbito das comemorações dos 500 anos da atribuição dos forais 

manuelinos de Aguiar e de Viana do Alentejo, a decorrer ao longo do ano. O objetivo é mostrar ao 

público os documentos dos forais das duas vilas, explicar o que é um foral e dar a conhecer elementos 

fundamentais do Poder Local ao longo do tempo. Esta exposição é promovida pelo Município de Viana do 

Alentejo, integrada no projeto Conhecer a História. Este projeto é uma iniciativa cultural no âmbito da 

História e do Património, iniciado no ano de 2013 e promovido pelo Município. Os objetivos do projeto 

são a investigação, a valorização e a difusão da História e do Património concelhios, tendo em conta a 

riqueza patrimonial do Concelho. A exposição conta com o apoio da Freguesia de Aguiar, da Freguesia de 
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Viana do Alentejo, da Direção Regional da Cultura do Alentejo e da Santa Casa da Misericórdia de Viana 

do Alentejo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-  No dia 10 de setembro, a convite da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, os Senhores Presidente e 

Vice-Presidente estiveram presentes nas Comemorações do seu 465.º Aniversário. Participaram num 

almoço partilhado com os utentes daquela instituição, seguido de animação musical.  -------------------------- 

- No dia 10 de setembro, a convite da organização, os Senhores Presidente e Vice-Presidente 

participaram no Jantar de Gala do 45.º Congresso Mundial das Academias do Bacalhau que teve lugar em 

Estremoz e que contou com a presença do Senhor Secretário de Estado e das Comunidades, José Luís 

Carneiro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  No dia 12 de setembro, o Senhor Presidente e o Senhor Vereador Paulo Manzoupo estiveram na Escola 

Básica de Aguiar e procederam à entrega dos manuais escolares e livros de fichas aos alunos do 1.º Ciclo. 

A entrega dos manuais e respetivos livros de fichas aos alunos do 1.º Ciclo de Alcáçovas decorreu no dia 6 

de setembro e aos alunos do 1.º Ciclo de Viana do Alentejo decorreu no dia 7 de setembro. Aos alunos do 

1.º ano foram oferecidos apenas os livros de fichas, uma vez que o Ministério da Educação fará a 

distribuição dos manuais. Aos alunos dos 2.º, 3.º e 4.º anos, o Município distribuiu gratuitamente os 

manuais escolares e livros de fichas, considerados como material de apoio escolar supletivo. O Executivo 

pretende que esta medida permita aliviar o esforço financeiro das famílias no arranque e preparação do 

novo ano letivo, garantindo que todos os alunos do 1.º Ciclo têm acesso aos respetivos manuais 

escolares.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  No dia 13 de setembro, o Senhor Presidente esteve presente no “Laboratório Estratégico de Turismo | 

Alentejo e Ribatejo”, promovido pelo Turismo de Portugal, I.P., em colaboração com a ERTAR – Entidade 

Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e que decorreu no Évora Hotel. Este foi o quinto Laboratório a 

nível nacional, passando por várias cidades do país proporcionando um espaço de discussão para 

promover a partilha de conhecimento, a identificação de áreas críticas e o desenho de soluções, bem 

como a delimitação de prioridades estratégicas, visando a obtenção de contributos estratégicos para o 

Turismo 2027. A abertura deste Laboratório Estratégico de Turismo foi concretizada por Luís Araújo, 

Presidente do Turismo de Portugal, I.P., e por António Ceia da Silva, Presidente da ERTAR – Entidade 

Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. O enquadramento e enfoque regional esteve a cargo de 

Nuno Fazenda, Diretor Estratégico do Turismo de Portugal, I.P.; o tema “O Turismo no processo de 

Desenvolvimento Regional” foi abordado por Roberto Grilo, Presidente da CCDR-A – Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e o encerramento foi feito pela Senhora Secretária 

de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.  ----------------------------------------------------------------- 
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- No dia 13 de setembro, o Senhor Presidente esteve presente na reunião mensal do Conselho 

Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. Antes da referida 

reunião e inserida neste âmbito, decorreu uma visita à Fundação Eugénio de Almeida, tendo os membros 

do Conselho Intermunicipal da CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central sido recebidos 

pela Secretária-Geral da Fundação, Dra. Maria do Céu Ramos. Do programa constou uma visita à 

exposição “Todo o Património é Poesia”, conduzida por Filipa Oliveira, Diretora do Fórum Eugénio de 

Almeida e uma visita ao Arquivo e Biblioteca Eugénio de Almeida e ao Paço de São Miguel, conduzida por 

Rui Carreteiro, Coordenador da Área de Património e Investigação.  -------------------------------------------------- 

- No dia 15 de setembro teve lugar, em Viana do Alentejo, a reunião de avaliação do Programa Summer 

com as entidades coordenadoras das três freguesias.  --------------------------------------------------------------------- 

-  No dia 16 de setembro, realizou-se no Paço dos Henriques em Alcáçovas, a reunião periódica dos 

Serviços Municipais de Proteção Civil do Distrito de Évora, organizada pelo CDOS – Comando Distrital de 

Operações de Socorro de Évora com a colaboração do SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil de 

Viana do Alentejo. A reunião teve como objetivo fazer o ponto de situação do planeamento de 

emergência do distrito, bem como das ocorrências e meios mobilizados até final de agosto, e ainda 

informar sobre as próximas ações/exercícios a decorrer no âmbito da Proteção Civil nos próximos meses. 

Estiveram presentes, para além do Técnico do Município do SMPC - Serviço Municipal de Proteção Civil 

de Viana do Alentejo, o Senhor Presidente e o Senhor Vice-Presidente, que acolheram os participantes e 

acompanharam os trabalhos. No final da reunião realizou-se uma visita guiada ao conjunto do Paço dos 

Henriques.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 16 de setembro, todo o executivo em regime de permanência esteve presente na inauguração da 

exposição “Vivências de Viana do Alentejo”, na Igreja de Nossa Senhora da Graça, em Viana do Alentejo. 

A Exposição é da autoria dos alunos de História do Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular 

Túlio Espanca/Universidade de Évora e remete para uma povoação e um Alentejo de algumas décadas 

atrás. Estão expostas várias dezenas de objetos que abordam o quotidiano da época, a vida agrícola e o 

trabalho no campo, as profissões, a história e a memória. Esta Exposição foi promovida pelo Município de 

Viana do Alentejo, em parceria com o Polo de Viana do Alentejo da Unidade Popular Túlio 

Espanca/Universidade de Évora e com a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo e está inserida 

nas atividades da semana “Viana em Festa”.  -------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 16 de setembro, o Senhor Presidente e o Senhor Vereador Paulo Manzoupo participaram na 

Caminhada Noturna, promovida pela UCC de Viana do Alentejo – Unidade de Cuidados na Comunidade 

de Viana do Alentejo, com o apoio do Município de Viana do Alentejo. Esta iniciativa também está 

inserida nas atividades da semana “Viana em Festa”.  --------------------------------------------------------------------- 
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-  No dia 17 de setembro, todo o executivo em regime de permanência esteve presente no II Colóquio 

Conhecer a História, subordinado ao tema “Viana do Alentejo e Aguiar no Portugal de Quinhentos”. 

Neste colóquio, que decorreu no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, foram abordados os 

temas: “A Arquitetura religiosa do Tardo-Gótico e o Manuelino”: “A Igreja Matriz de Viana do Alentejo no 

âmbito do Tardo-Gótico Alentejano”, por Heitor Silva (Doutorando em História da Arte na UÉ – 

Universidade de Évora), “Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Aguiar: evolução histórico-artística”, 

por Alexandra Manzoupo (Staurós – Arte, Conservação e Restauro) e “A Santa Casa da Misericórdia de 

Viana do Alentejo: elementos para o seu conhecimento e valorização”, por Joana Pinho (Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa); “Arquitetura civil no início do século XVI”: “’Opus Incertum’ e as 

incertezas da muralha do Castelo de Viana do Alentejo”, por Luís Banha (Câmara Municipal de Viana do 

Alentejo); “O pelourinho de Viana do Alentejo”, por Francisco Baião (arqueólogo); “Reforma dos forais e 

inovação assistencial no período manuelino”: “A reforma dos forais no contexto da política 

modernizadora manuelina”, por Jorge Fonseca (Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores); 

“As Misericórdias portuguesas nos séculos XVI e XVII: algumas razões do seu sucesso”, por Rute Pardal 

(CIDEHUS, Universidade de Évora) e “Ação régia em Aguiar e em Viana do Alentejo nos princípios do 

século XVI: forais e misericórdia”, por Fátima Farrica (CIDEHUS, Universidade de Évora). Esta iniciativa 

está também inserida no programa da Semana “Viana em Festa”. ---------------------------------------------------- 

- No dia 17 de setembro, o Senhor Presidente e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel 

Bentinho estiveram presentes no “Baile da Feira”, que decorreu na Sociedade Vianense, entidade 

promotora do evento, que contou com o apoio do Município. Esta iniciativa consta igualmente do 

programa da Semana “Viana em Festa”.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 18 de setembro o senhor Presidente esteve presente no XVIII Passeio de Cicloturismo, 

promovido pela Casa do Benfica de Viana do Alentejo e que contou com o apoio do Município de Viana 

do Alentejo e das três Freguesias do Concelho, entre outras entidades. Esta iniciativa também está 

inserida nas atividades da Semana “Viana em Festa”.  --------------------------------------------------------------------- 

- No dia 18 de setembro, todo o executivo em regime de permanência esteve presente no espetáculo “A 

Última Viagem”, promovido pela Classe de Dança da AEVA – Associação Equestre de Viana do Alentejo 

com o apoio do Município de Viana do Alentejo. Este espetáculo, que teve lugar no Cineteatro Vianense e 

está inserido na Semana “Viana em Festa”, remete o público para um período negro da História: o 

nazismo, que assolou toda a Europa e que marcou a história pela perseguição às minorias, 

nomeadamente aos judeus, sendo estes obrigados a “viajar de comboio” para aquele que seria o seu 

último destino.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-  No dia 19 de setembro, o Senhor Presidente e o Senhor Vereador Paulo Manzoupo estiveram presentes 

no espetáculo musical com o Grupo “De Moda em Moda”, que teve lugar na Praça da República, em 

Viana do Alentejo, promovido pelo Município de Viana do Alentejo e inserido no programa da Semana 

“Viana em Festa”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 20 de setembro, o Senhor Vice-Presidente participou na reunião mensal do Conselho Diretivo da 

AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, na Vidigueira.  ---------------------------------------------- 

-  Ainda no dia 20 de setembro, o senhor Presidente esteve presente na peça de teatro “Salada”, de Karl 

Valentin, com encenação de Ana Maria Picoito. Este espetáculo, que teve lugar no Cineteatro Vianense e 

também inserido na Semana “Viana em Festa”, foi promovido pela companhia Quarto Crescente Teatro e 

contou com o apoio do Município de Viana do Alentejo. Esta peça, com textos de Karl Valentin (1882-

1948), é um humor escrito no século XX e que continua a apresentar-se atual, remetendo para situações 

do dia-a-dia, cujos intervenientes pertencem às mais variadas profissões e classes sociais. É uma peça que 

retrata jogos de palavras, encontros, desencontros e, sobretudo, o absurdo e a falta de sentido das 

relações humanas e das próprias palavras.  -----------------------------------------------------------------------------------  

-  O Senhor Presidente referiu-se ainda ao espetáculo de hoje à noite “Campaniça do Despique”, com o 

artista Pedro Mestre e o Rancho de Cantadores da Aldeia Nova de São Bento, no Cineteatro Vianense. 

Este espetáculo é promovido pelo Município de Viana do Alentejo, também no âmbito da Semana “Viana 

em Festa”. Ainda neste âmbito, o senhor Presidente referiu-se ao II Encontro de Poetas do Concelho, com 

atuações de DJ Poesia – Poesia, música ligeira e clássica, Classe de Dança da AEVA – Associação Equestre 

de Viana do Alentejo e Tertúlia dos Amigos do Cante, a realizar amanhã no Cineteatro Vianense. ----------- 

- O Senhor Presidente salientou que decorrerá no próximo fim-de-semana a 265.ª edição da Feira d’Aires, 

que terá como cabeças de cartaz Virgul, HMB e António Zambujo. Na sexta-feira, dia 23, após a 

Inauguração Oficial da Feira, decorrerão vários espetáculos: Cavaquinhos da Associação de Cantares 

Populares “Seara Nova”, Classe de Dança da AEVA – Associação Equestre de Viana do Alentejo, Banda 

D’MK – D’Moura & Kastiço, Banda Soversion e, para terminar a noite, no espaço New Moments e com 

organização do Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, atuarão VIRGUL e DJ Angelita. No dia 24 

de setembro, a manhã será composta por um Passeio a Cavalo organizado pela AEVA – Associação 

Equestre de Viana do Alentejo, e por um Torneio de Futsal, no Pavilhão Municipal de Viana do Alentejo, 

organizado pelo SCVA – Sporting Clube de Viana do Alentejo. No período da tarde, haverá espaço para o 

Cante Alentejano, nas vozes do Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do Alentejo, do Grupo Coral 

Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade”, do Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo e do Grupo 

Coral Tertúlia dos Amigos do Cante de Alcáçovas. De seguida, haverá a atuação da Secção de Hip Hop do 

GCDA – Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, Milkshake. Posteriormente, haverá uma Garraiada 
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organizada pela Classe de Dança da AEVA – Associação Equestre de Viana do Alentejo e o III Festival de 

Acordeão, organizado pela Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo. À 

noite, no Palco Principal, atuará HMB. No âmbito do New Moments, atuarão o DJ Mira e as Garotas de 

Ipanema. No domingo, dia 26, decorrerá o 16.º Grande Prémio de Atletismo Feira D’Aires – Memorial 

Luís Filipe Branco, numa organização conjunta do Município de Viana do Alentejo e do Clube da Natureza 

de Alvito, seguido de uma Caminhada, com a mesma organização. À tarde, o Cante Alentejano voltará a 

animar a Feira com as vozes do Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo, do Grupo Coral “Os 

Trabalhadores” de Alcáçovas, do Grupo Coral Feminino “Cantares” de Alcáçovas e do Grupo Coral “Os 

Moços da Aldeia” (Cabeça Gorda). De seguida, com organização da AEVA – Associação Equestre de Viana 

do Alentejo, decorrerá a X Grande Corrida de Touros, com os cavaleiros Luís Rouxinol, Filipe Gonçalves e 

Jacobo Botero e com os Grupos de Forcados de São Manços e Real Grupo de Moura. Neste mesmo dia, 

decorrerá o VII Festival de Folclore, com o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Corroios, o Rancho 

Folclórico “As Janeiras” de Glória do Ribatejo e o Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo. Para terminar a 

noite, terá lugar um Encontro de Música Popular – “Alentejo é Nossa Terra”, organizado pela Associação 

Grupo de Cantares Populares “Seara Nova” e um baile. No último dia da feira, dia 26 de setembro, 

atuarão o Grupo Coral e Instrumental Cantadeiras da Senhora da Saúde e a Orquestra Tradicional da 

Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense. O último espetáculo da feira estará a cargo do cabeça de 

cartaz António Zambujo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que, em substituição do 

senhor Presidente, determinou alteração pontual da sinalização rodoviária em Viana do Alentejo – A 

Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente que, em substituição do senhor 

Presidente, determinou uma alteração pontual na sinalização rodoviária em Viana do Alentejo, requerida 

pela Casa do Benfica em Viana do Alentejo, em virtude do XVIII Passeio de Cicloturismo. O despacho 

autorizador, datado de 12 de setembro, estabeleceu a interrupção do trânsito automóvel e o 

estacionamento na Rua Cândido dos Reis, no troço entre a Praça da República e o Castelo, no dia 18 de 

setembro de 2016, entre as 10:30 horas e as 11:30 horas, em virtude do abastecimento aos cicloturistas 

participantes no Passeio ter lugar na referida artéria e no referido horário.  ---------------------------------------  

Ponto seis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu à Casa do Benfica 

em Viana do Alentejo, licença para a realização do 18.º Passeio de Cicloturismo – A Câmara ratificou por 
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unanimidade o despacho do senhor Presidente de 16 de setembro, através do qual foi concedida à Casa 

do Benfica em Viana do Alentejo licença para a realização do seu 18.º Passeio de Cicloturismo que teve 

lugar no dia 18 de setembro de 2016.   ----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto sete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que fixou os preços dos bilhetes 

para visitas ao Conjunto: Paço dos Henriques, Horto (Jardim das Conchinhas) e Capela de Nossa 

Senhora da Conceição, em Alcáçovas – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor 

Presidente de 12 de setembro de 2016, que fixou os seguintes preços dos bilhetes a cobrar pelas visitas 

ao Conjunto do Paço dos Henriques, Horto (Jardim das Conchinhas) e Capela de Nossa Senhora da 

Conceição, em Alcáçovas: 

Bilhetes Custo unitário 

Geral 2,00 € 

Bilhete para reformados 1,00 € 

Geral dom desconto de 50%: - Idade igual/superior a 65 anos; - Cartão de 

estudante; - Cartão Jovem; - Famílias numerosas; - Protocolo com entidades 

terceiras; - Portadores de deficiência 

 

 

1,00 € 

Bilhete de Grupo: 15 a 50 pessoas 1,50 € 

Bilhete de Grupo: + de 50 pessoas 1,00 € 

Bilhete Grátis: - Grupos convidados; - Grupos escolares – visitas de estudo; - 

Crianças até aos 12 anos; - Funcionários CMVA; - Naturais ou residentes no 

concelho de Viana do Alentejo 

 

 

Grátis 

 

Ponto oito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou uma 

transferência de verba para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova / Secção Cultural “O 

Restolho” – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 14 de setembro de 

2016 que determinou a transferência, para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova, da 

importância de 1.625,00 € (mil seiscentos e vinte e cinco euros), como comparticipação nas despesas de 

organização de atividades cénicas no âmbito da Semana “Viana em Festa”, levadas a cabo pela Secção 

Cultural desta Associação denominada “O Restolho”.  -------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou uma 

transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo – Com quatro votos favoráveis 

e uma abstenção por parte da senhora Vereadora Rosa Costa, a Câmara ratificou o despacho do senhor 

Presidente de 14 de setembro de 2016 que determinou a transferência, para a Associação Equestre de 

Viana do Alentejo, da importância de 5.000,00 € (cinco mil euros), como comparticipação nas despesas de 
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um espetáculo tauromáquico a realizar por ocasião da Feira D’Aires/2016, promovido pela referida 

Associação.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que autorizou a utilização, 

para fins turísticos de um Empreendimento propriedade de Carlos Eduardo de Jesus Marques (processo 

n.º 11/2012) – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente de 14 de 

setembro de 2016 que autorizou a utilização, para fins turísticos, de um Empreendimento em Viana do 

Alentejo, propriedade de Carlos Eduardo de Jesus Marques (processo n.º 11/2012).  ---------------------------  

Ponto onze) Proposta de legalização de obras no Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do 

Alentejo (processo n.º 123/2016) – Com base numa informação da Divisão de Administração Urbanística 

e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por unanimidade legalizar as obras efetuadas no Santuário de 

Nossa Senhora D’Aires, no âmbito dos Processos n.ºs 2/11 e 35VN/01, realizadas no local sem licença e 

sem o prévio parecer favorável da DRCA – Direção Regional de Cultura do Alentejo.  ---------------------------  

Ponto doze) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais – Nos termos da proposta 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 relativas ao segundo trimestre de 2016: 

» Para o Grupo Coral Feminino Etnográfico Paz e Unidade de Alcáçovas – 507,60 € (quinhentos e sete 

euros e sessenta cêntimos).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense / Ballet e Sevilhanas – 630,90 € (seiscentos e trinta 

euros e noventa cêntimos).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ao abrigo do mesmo Regulamento e sem a presença do senhor Vereador João Penetra por se encontrar 

impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para o Grupo Coral dos 

Trabalhadores de Alcáçovas com destino ao seu Grupo Tertúlia dos Amigos do Cante, a importância de 

255,60 € (duzentos e cinquenta e cinco euros e sessenta cêntimos), relativa ao segundo trimestre de 

2016.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de transferência de verba para o Clube da Natureza de Alvito / Dia Olímpico 2016 

– Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir para o Clube da Natureza de Alvito a importância de 195,00 € (cento e vinte e 

cinco euros), como comparticipação nas despesas de operacionalização do “Dia Olímpico”, realizado em 

Cuba, no dia 8 de junho de 2016.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu o apoio de 

50% do passe escolar a dois alunos do concelho matriculados em Évora  – Nos termos da proposta da 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor 
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Presidente de 13 de setembro de 2016 que determinou o apoio em 50% do Passe Escolar dos alunos Inês 

Sofia dos Anjos Calado e Tiago Miguel Patinha Calado. A primeira é residente na freguesia de Viana do 

Alentejo e encontra-se matriculada no 10.º ano, no Curso de Ciências Económicas do Agrupamento de 

Escolas n.º 2 de Évora. O segundo é residente na freguesia de Alcáçovas e encontra-se matriculado no 

10.ºano, no Curso Profissional de Eletromecânica do Agrupamento de Escolas n.º 2 de Évora.  --------------  

Nos termos do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, na sua atual redação, este apoio é concedido 

em virtude dos cursos frequentados pelos alunos não existirem na área das respetivas residências.  -------  

Ponto quinze) Propostas referentes ao funcionamento da Piscina Municipal de Alcáçovas na época de 

inverno 2016/2017 – A Câmara aprovou por unanimidade as diretrizes de funcionamento das Piscinas 

Municipais de Alcáçovas durante a época de Inverno 2016/2017, nos termos da seguinte proposta da 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano:  

» Data de abertura – 18 de outubro de 2016;  

» Data de encerramento – 18 de maio de 2017;  

» Dias de encerramento: Sextas, Sábados, Domingos e Segundas;  

» Interregnos por ocasião de Festividades: 

   a) de 15 de dezembro de 2016 a 3 de janeiro de 2017, podendo ter lugar neste período atividades de  

        tempos livres (Natal e Ano Novo); 

   b) 28 de fevereiro de 2017 (Carnaval); 

   c) 11, 12 e 13 de abril de 2017 (Páscoa).  

» Número mínimo e máximo de participantes, por tipo de aula (AMA – Adaptação ao meio Aquático; AP – 

Aprendizagem e HIDRO – Hidroginástica): 

Aula Número mínimo Número máximo 

AMA I (3 – 6) 2 10 

AMA II (6 – 10) 2 10 

AP (11 – 17) 2 10 

HIDRO + 65 5 35 

HIDRO 3 35 

 

» Horário da Época de Inverno 2016/2017: 

Horas Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira 

Pistas 3, 4 e 5 1 e 2 3, 4 e 5 1 e 2 3, 4 e 5 1 e 2 

16:00   16:45 HIDRO + 65 Livre  Livre HIDRO + 65 Livre 

16:45   17:30  Livre  Livre  Livre 
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17:30   18:15 AMA II (7-10) Livre Aula Aberta Livre AMA II (7-10) Livre 

18:15   19:00 AP + 11 Livre AMA II (7-10) Livre AP + 11 Livre 

19:00   19:45 AMA I (3-6) Livre AP + 11 Livre AMA I (3-6) Livre 

19:45   20:30 HIDRO Livre AP + 18 Livre HIDRO Livre 

 

O senhor Vereador João Penetra disse que em sua opinião a Piscina de Alcáçovas, na época de Inverno, 

deveria funcionar mais do que os três dias semanais previstos, dado servir o concelho todo.  ----------------  

Os senhores Presidente e Vice-Presidente reportaram-se aos exorbitantes custos de funcionamento do 

equipamento em causa e daí a opção de concentrar os utilizadores em três dias por semana. Contudo, 

acrescentaram que o número de pessoas que se inscrever justificar, poderá vir a ser equacionada a 

abertura da Piscina à Sexta-Feira.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que atribuíram subsídios 

no âmbito da Ação Social Escolar – A Câmara ratificou por unanimidade os despachos do senhor 

Presidente, exarados entre 12 e 16 de setembro corrente, qua atribuíram os seguintes subsídios, no 

âmbito da Ação Social Escolar: 

- Ana Flores Ganhão, aluna do Ensino Pré-Escolar de Alcáçovas – subsídio de almoço, escalão A;  -----------  

- Gabriel dos Santos Varela, aluno do Ensino Pré-Escolar de Alcáçovas – subsídio de almoço, escalão A;  --  

- Joana Filipa Gonçalves Maurício, aluna do Ensino Pré-Escolar de Alcáçovas – subsídio de almoço, escalão 

A;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Leonor Isabel Gomes Candeias, aluna do Ensino Pré-Escolar de Viana do Alentejo – subsídio de almoço, 

escalão B;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Igor Alexandre Tomás Janota, aluno do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Viana do Alentejo - subsídio de 

almoço, escalão A.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de atribuição de apoios em espécie, ao abrigo do Regulamento Municipal do 

Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso (Oficina Domiciliária) – Com base numa proposta da 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição do 

Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara deliberou por unanimidade conceder os 

seguintes apoios em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”: 

» Titular do cartão n.º 650 – Desentupimento de esgoto;  ---------------------------------------------------------------  

» Titular do cartão n.º 394 – Reparação de canalização;  -----------------------------------------------------------------  

» Titular do cartão n.º 397 – Substituição de banheira por poliban; substituição de sanita;  --------------------  

» Titular do cartão n.º 332 – Substituição de banheira por poliban;  --------------------------------------------------  

» Titular do cartão n.º 105 – Colocação de tela no terraço;  -------------------------------------------------------------  
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» Titular do cartão n.º 123 – Pintura de portão. ----------------------------------------------------------------------------  

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

numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e nos termos do Regulamento Municipal 

de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara deliberou por unanimidade 

atribuir o cartão social do reformado, pensionista e idoso aos seguintes munícipes:  

A) Viana do Alentejo: 

- Francisca Rosa das Dores;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Anunciação Vitória Pão Mole Coelho Freire;  ------------------------------------------------------------------------------  

- Maria do Carmo Silva Fonseca Bentinho.  ----------------------------------------------------------------------------------  

B) Alcáçovas: 

- Manuel Vidigal Restolho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Timótea Marques Panóias.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com base 

numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e nos termos do Regulamento Municipal 

de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara deliberou por unanimidade 

proceder à renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso dos seguintes munícipes:  

A) Viana do Alentejo: 

- Isaura dos Santos Faúlha;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Francisca da Conceição Falé Banha;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Ana Maria Botecas Xarope Fraústo;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Margarida Miquelina Saúde Janeiro;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Cidália Maria Granadeiro;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Emídia Maria Saldanha Figueiredo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

B) Alcáçovas: 

- Francisco António Lima;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Joaquim Arcadinho Banha;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Luis António Monteiro Maurício;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Margarida Maria Grave Zorro;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Francisco António Coxola;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Antónia Banha;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- João António Grosso;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- José Manuel Henriques Paquete;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Custódio Ricardo Casmarrinha da Silva;  ------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21/09/2016  Fl.15 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

- Esperança Maria Casmarrinha.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para atribuição de despesas de 

representação ao Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a nomear em regime de 

substituição, com efeitos a partir de 3 de outubro de 2016 – A Câmara deliberou por unanimidade 

solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para a atribuição de despesas de representação 

ao Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, Técnico Superior do Instituto Politécnico de 

Beja, a nomear em regime de substituição, com efeitos a partir de 3 de outubro de 2016. O presente 

pedido de autorização à Assembleia Municipal é efetuada ao abrigo do n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que procedeu à adaptação 

à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de 

agosto; 64-A/2008, de 31 de dezembro; 3-B/2010, de 28 de abril; 64/2011, de 22 de dezembro; 68/2013, 

de 29 de agosto e pela Lei n.º 128/2015, de 3 de dezembro.  -----------------------------------------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos 

compromissos plurianuais decorrentes da contratação de fiscalização no âmbito da Empreitada de 

Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por 

unanimidade solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para assumir os compromissos 

plurianuais decorrentes da contratação de fiscalização para a Empreitada de Requalificação do Espaço 

Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação 

dada pelas Leis n.ºs 20/2012, de 14 de maio; 64/2012, de 20 de dezembro; 66-B/2012, de 31 de 

dezembro e 22/2015, de 17 de março. Prevê-se que a despesa a ocorrer nos anos de 2016 e 2017 seja, 

respetivamente, de 18.204,00 € e de 72.816,00 €.  ------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e dois) Proposta de ratificação da 18.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com 

três votos favoráveis e as abstenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Costa, a Câmara 

ratificou a 18.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais.  ----------------------------------------------------------  

Ponto vinte e três) Proposta de ratificação da 28.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e as abstenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Costa, a Câmara ratificou a 28.ª 

alteração ao Orçamento da Despesa.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e quatro) 19.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos 

favoráveis e as abstenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Costa, a Câmara aprovou a 19.ª 

proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.  -------------------------------------------------------------  
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Ponto vinte e cinco) 29.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e 

as abstenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Costa, a Câmara aprovou a 29.ª proposta de 

alteração ao Orçamento da Despesa.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e seis) 14.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três votos 

favoráveis e as abstenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Costa, a Câmara aprovou a 14.ª 

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

Ponto vinte e sete) Proposta de transferência de verba para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo – 

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

unanimidade transferir para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo a importância de 1.300,00 € (mil e 

trezentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes à realização do 18.º Passeio de 

Cicloturismo e à realização de ações de sensibilização sobre vigilância nas Piscinas Municipais de Viana do 

Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e oito) Proposta de transferência de verba para a Cáritas Diocesana de Évora – Nos termos 

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

transferir para a Cáritas Diocesana de Évora a importância de 2.000,00 € (dois mil euros), como 

comparticipação nas despesas relativas à limpeza e pintura do edifício onde funciona o Polo da Cáritas 

em Viana do Alentejo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e nove) Proposta de contratação e empréstimo de M/L prazo destinado ao financiamento 

da Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – O 

senhor Presidente recordou que o Município de Viana do Alentejo é beneficiário de financiamento FEDER 

para a Operação “Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo” com o 

código ALT 20-08-2316 – FEDER – 000005, na sequência da aprovação da candidatura apresentada nos 

termos do Aviso n.º ALT 20-16-2016 – Plano de Ação de Regeneração Urbana – Centros Urbanos 

Complementares. Recordou também que no concurso público para a realização da Empreitada em causa 

foi fixado como preço base o montante de 1.400.000,00 € (um milhão e quatrocentos mil euros) e que no 

Novo Quadro Comunitário de Apoio, este tipo de intervenção já não é financiada na totalidade como 

aconteceu na primeira fase da Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo. 

Na presente Operação, foi considerado investimento público elegível o montante de 900.000,00 € 

(novecentos mil euros), sendo financiado 85% desse montante, ou seja, 765.000,00 € (setecentos e 

sessenta e cinco mil euros).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para financiamento da contrapartida nacional, o senhor Presidente propôs que a Câmara Municipal 

solicite à Assembleia Municipal a necessária autorização para a contratação de um Empréstimo de M/L 

Prazo, até ao montante de 330.000,00 € (trezentos e trinta mil euros), pelo prazo de 12 anos, ao abrigo da 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21/09/2016  Fl.17 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

competência prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que sejam convidadas a apresentar proposta todas as Instituições de Crédito existentes no concelho e 

que seja fixado em 15 dias o prazo de resposta. Referiu que nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, o 

pedido de autorização a apresentar à Assembleia Municipal deverá ser acompanhado de informação 

detalhada sobre as condições propostas por, pelo menos, três Instituições de Crédito e do mapa 

demonstrativo da capacidade de endividamento do Município. O senhor Presidente propôs ainda que a 

análise das propostas recebidas seja efetuada pelos seguintes trabalhadores: 

- Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos;  ------------------------------------  

- António Joaquim Latas Pimenta, Técnico Superior (Gestão de Empresas); ----------------------------------------  

- Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia).  --------------------------------------------  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar todas as propostas apresentadas.  -------------------------------  

 

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

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

 

      Eu,                                                                                                               , Chefe da D.G.R., a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

 

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


