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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________ 

ATA N.º 23/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 06 / 10 / 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: 9:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 12:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 29/09/2016 

 

 

CAIXA  ........................................................................................................................................................................ 3.923,17 € 

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

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

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

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

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  ................................................................................................         1.982.158,43 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ..........................................................................................................  1.099.532,67 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ..........................................................................................................       28.973,97 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.057,97 € 

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  ..............................................................................................................  149.352,15 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................  86.738,74 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ....................................................................................................      119.150,63 € 

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

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  1.986.081,60 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................  1.828.857,57 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 157.224,03 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às nove 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 21 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 dos despachos do senhor Presidente que concederam subsídios no âmbito da 

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

6. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao abrigo do Regulamento 

respetivo;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao abrigo do Regulamento 

respetivo;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Proposta de atribuição de ofertas aos alunos do Quadro de Valor e Quadro de Excelência do ano letivo 

2015/2016, no âmbito do Dia do Diploma do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo;  ----------  

9. Proposta de transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, como 

comparticipação nas atividades a desenvolver, nomeadamente a colaboração nas comemorações do 

Mês Sénior 2016;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Proposta de transferência de verba para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas, como 

comparticipação nas atividades a desenvolver, nomeadamente a colaboração nas comemorações do 

Mês Sénior 2016;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Proposta de deliberação sobre notificação para apresentação de pedido de legalização de obras 

efetuadas em desconformidade com o projeto aprovado (comunicação prévia / processo n.º 1/2012); 

12. 30.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------------------------  

13. 15.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;  ----------------------------------------------  

14. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, através do 

qual foi concedida licença a Diversões Simões, Ld.ª para instalação e funcionamento de uma Pista 

Infantil de Carril Tradicional, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 25 de setembro de 2016;  ------  

15. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, através do 

qual foi concedida licença a Diversões Simões, Ld.ª para instalação e funcionamento de uma Pista 

Infantil de Carros de Choque, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 25 de setembro de 2016;  -----  
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16. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, através do 

qual foi concedida licença a Francisco Manuel Rosa Bicho para instalação e funcionamento de um 

Carrossel Infantil, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 25 de setembro de 2016;  --------------------  

17. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, através do 

qual foi concedida licença a Albertina Elsa Dalot Lorador para instalação e funcionamento de um 

Carrossel Infantil de Cavalinhos ao Vivo, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 25 de setembro de 

2016;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

18. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, através do 

qual foi concedida licença a Albertina Elsa Dalot Lorador para instalação e funcionamento de um 

Trampolim Infantil, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 25 de setembro de 2016;  ------------------  

19. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, através do 

qual foi concedida licença a Diamantino José Maldonado para instalação e funcionamento de uma 

Pista de Carros de Choque de Adultos, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 25 de setembro de 

2016;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, através do 

qual foi concedida licença a Associação Equestre de Viana do Alentejo para funcionamento de uma 

Vacada Popular, numa praça de touros desmontável, instalada no recinto da Feira D’Aires, no dia 24 

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

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 apresentou um voto de felicitações para António Guterres pelo 

objetivo alcançado com sucesso e transparência ao ser nomeado como Secretário-Geral da Organização 

das Nações Unidas (ONU). O senhor Presidente manifestou a opinião de que António Guterres “tem 

provas dadas ao longo dos últimos dez anos na ONU e ao longo de toda a sua vida, independentemente 

das suas convicções partidárias”. O senhor Presidente recordou que António Guterres foi Secretário-Geral 

do Partido Socialista e Primeiro Ministro de Portugal. O senhor Presidente acrescentou que o voto de 

congratulação que apresenta é extensivo a todas as entidades e personalidades que trabalharam para 

atingir com sucesso o objetivo de ter António Guterres como Secretário-Geral da ONU.  -------------------------  

- Todos os membros da Câmara se solidarizaram com o voto de felicitações apresentado. -----------------------  

- Também a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa apresentou um voto de congratulação pelo facto de 

ter sido restabelecido o feriado nacional do dia 5 de outubro.  -----------------------------------------------------------  

- Igualmente todos os membros da Câmara se solidarizaram com o voto apresentado.  ---------------------------  
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- Ainda no período de antes da ordem do dia o senhor Presidente informou ter recebido, no passado dia 

26 de setembro, um e-mail do senhor Diretor Regional do Alentejo do Instituto Português do Desporto e 

Juventude, apresentando cumprimentos ao iniciar funções e colocando-se à disposição do Município para 

estabelecimento de uma colaboração profícua no âmbito dos objetivos e competências daquele Instituto. 

Em resposta, o senhor Presidente enviou felicitações e formulou votos de sucesso na nova missão do 

senhor Diretor Regional, manifestando a total disponibilidade do Município para trabalhar conjuntamente 

em prol da juventude e endereçando o convite para uma visita a este concelho, em data a combinar.  -------  

- A pedido do senhor Presidente, esteve presente o Dr. António Joaquim Vinagre Padeirinha, Chefe da 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, nomeado a 3 de outubro corrente, em regime de 

substituição. Todos os membros da Câmara deram as boas vindas ao novo dirigente, desejando-lhe bom 

trabalho. O senhor Presidente sublinhou o propósito, sempre constante, de melhorar a qualidade de vida 

dos munícipes, passando a partir de agora a contar com o Dr. António Padeirinha para dirigir a Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, cujas atribuições estão bastante ligadas a esse propósito. Recorde-se 

que o Dr. António Padeirinha já dirigiu aquela Divisão entre 2010 e 2013.---------------------------------------------  

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 21 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 – No dia 21 de setembro, o Senhor Presidente, o 

Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, o senhor Vereador Paulo Manzoupo e o 

senhor Vereador João Pereira estiveram presentes no Espetáculo “A Campaniça do Despique” com Pedro 

Mestre e o Grupo de Cantadores de Vila Nova de S. Bento, espetáculo que se realizou no Cineteatro 

Vianense, integrado na Semana “Viana em Festa”.   --------------------------------------------------------- 

-  No dia 22 de setembro, a convite do Conselho de Administração (CA) do Hospital do Espirito Santo, de 

Évora, o Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central fez uma 

visita ao referido hospital. A visita, na qual o senhor Presidente participou, foi guiada pela Profª Doutora 

Maria Filomena Mendes, Presidente do Conselho de Administração; pela Dra. Isabel Pita, Diretora Clínica; 

pelo Dr. Luís Cavaco, Vogal Executivo do Conselho de Administração e pelo Dr. Francisco Chalaça, Vogal 

Executivo do Conselho de Administração, tendo passado pelos serviços de Pediatria, Cardiologia, 

Hemodinâmica e Gastroenterologia, de forma a dar a conhecer aos Senhores Presidentes dos Municípios 
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do Alentejo Central, um pouco da dinâmica de funcionamento do hospital e as suas valências, bem como 

todas as condicionantes logísticas que um edifício antigo acarreta. No final da visita e sendo o novo 

hospital Central do Alentejo o projeto que está neste momento no horizonte do referido Conselho de 

Administração, o Conselho Intermunicipal assistiu à apresentação da proposta do novo Hospital Central, 

que dará resposta às necessidades de toda a população do Alentejo, em articulação com as Unidades 

Hospitalares da região.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 22 de setembro, o Senhor Presidente, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel 

Bentinho, o senhor Vereador Paulo Manzoupo e o senhor Vereador João Pereira estiveram presentes no 

II Encontro de Poetas do Concelho que se realizou no Cineteatro Vianense, integrado na Semana “Viana 

em Festa”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  No dia 23 de setembro, todo o executivo em regime de permanência esteve presente na Inauguração da 

Feira d’Aires. Para além de diversas entidades locais e regionais, esteve também presente o responsável 

pela Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, Padre Manuel Manso, que informou que a Paróquia 

efetuou uma candidatura a Fundos Comunitários com vista a uma intervenção no Santuário de N.ª Sr.ª 

D’Aires, estimada em cerca de 1.500.000,00€ e que para o efeito foi solicitado apoio ao Município de 

Viana do Alentejo que prontamente se disponibilizou para apoiar o projeto. Durante a cerimónia de 

inauguração da Feira, o senhor Presidente, para além de agradecer aos expositores e de enaltecer “a 

parceria com as diversas associações e outras entidades locais que muito contribuem para a dinamização 

da feira”, aproveitou a ocasião para revelar que o Município prevê apresentar em 2017 uma candidatura 

para a requalificação da área envolvente ao Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires, visando a regeneração e 

valorização daquela zona. O senhor Presidente enumerou ainda alguns projetos que o Município integra 

com o objetivo da defesa, valorização e divulgação de todo o património do Concelho. A propósito do 

programa cultural da Feira D’Aires, disse o senhor Presidente que para além dos cabeças de cartaz que 

passaram pelo palco principal durante os quatro dias do certame, houve ainda muita animação com 

danças do concelho, cante alentejano, o VII Festival de Folclore Feira D’Aires, o II Encontro de Música 

Popular “Alentejo é nossa terra” e o III Festival de Acordeão. O senhor Presidente destacou ainda a 

Corrida de Toiros, organizada pela Associação Equestre de Viana do Alentejo, no domingo e referiu que 

apesar de ainda não ter sido realizada a respetiva reunião de avaliação da feira e havendo decerto alguns 

aspetos a corrigir e melhorar, considera que o balanço global é muito positivo. -----------------------------------

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

-  No dia 29 de setembro, o Técnico do Município – Bruno Borges esteve na CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central, numa reunião de apresentação do Estudo Preliminar da Grande Rota 

do Montado (percursos pedestres). O Estudo Preliminar apresentado pela respetiva equipa técnica teve 
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como base o trabalho desenvolvido com as equipas técnicas de cada município e com o reconhecimento 

no terreno dos possíveis traçados. Foram apresentadas as primeiras soluções de traçado da Grande Rota 

para cada Município, bem como os principais constrangimentos já identificados e a ultrapassar. Foi 

solicitado a todos os Municípios a validação deste estudo preliminar e foi ainda apresentado o Estudo 

Preliminar de logotipo que servirá de marca/imagem para a Grande Rota do Montado.  ----------------------- 

- No dia 29 de setembro, todo o executivo municipal, à exceção da senhora Vereadora Rosa Barros da 

Costa, esteve presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal que decorreu na Delegação dos 

Serviços Municipais em Alcáçovas.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  No dia 30 de setembro, o Senhor Presidente esteve presente na Conferência “O Poder Local 

Democrático e a Constituição da República Portuguesa”, que se realizou na CCDRA – Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, em Évora. Os principais temas em debate foram a 

Fundação do Poder Local Democrático, a sua consolidação, Reformas feitas e por fazer e uma mesa 

Redonda sobre Futuro dos Poderes Locais. O painel que deu início à Conferência teve como tema a 

Fundação do Poder Local Democrático, contou com as intervenções do Ex-autarca Fernando Caeiros e do 

Prof. Doutor António Cândido de Oliveira, da Universidade do Minho e com a moderação do Senhor 

Jerónimo Loios, Presidente da Assembleia Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central. Ainda no período da manhã foi abordado o tema da Consolidação do Poder Local 

Democrático, com a intervenção do Vice-Presidente da ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, Dr. Alfredo Monteiro, subordinada ao tema "40 Anos de Poder Local Democrático, 

Património de Abril e das Populações". Verificou-se ainda a intervenção do Dr. Pedro Cegonho, 

Presidente da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, que abordou a importância das Freguesias na 

organização do Estado de Direito Democrático. O Dr. Carlos Pinto de Sá, Presidente do Município de 

Évora, falou sobre a autonomia enquanto chave da consolidação do Poder Local Democrático. A tarde 

iniciou-se com o lançamento da edição nº 37/38 da Revista "Memória Alentejana", seguindo-se a 

apresentação do Story Map "Os Concelhos do Alentejo Central: Evolução Histórica", que conta a história 

da evolução do povoamento no Distrito de Évora e da criação, avanços e recuos dos limites 

administrativos dos concelhos no Alentejo Central, desde a sua formação até aos dias de hoje. O terceiro 

painel do dia, que teve a participação dos três partidos políticos com assento parlamentar na Assembleia 

da República eleitos pelo Distrito de Évora, e cuja temática discutida foi o Poder Local em Falta e as 

Reformas do Poder Local, foi aquele que mais intervenções gerou por parte do público. Apesar de 

apresentarem intervenções distintas, os Deputados João Oliveira, Norberto Patinho e António Costa da 

Silva tiveram em comum a defesa do Poder Local para uma melhor Democracia. O dia terminou com o 

debate sobre o Futuro dos Poderes Locais, com as intervenções da Dra. Hortênsia Menino, Presidente do 
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Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e também 

Presidente do Município de Montemor-o-Novo; do Prof. Doutor António Cândido de Oliveira, da 

Universidade do Minho; do Dr. Paulo Fernandes, Presidente do Município do Fundão e da Dra. Maria da 

Luz Rosinha, atual Deputada à Assembleia da República eleita pelo Partido Socialista.  --------------------------  

-  No dia 01 de outubro, todo o executivo em regime de permanência esteve presente no Baile dos anos 

60 que decorreu no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, integrado na programação do 

Mês Sénior.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  No dia 02 de outubro, o senhor Vereador João Pereira esteve presente na Caminhada Sénior, em 

Alcáçovas, integrada na programação do Mês Sénior.  -------------------------------------------------------------------- 

- No dia 02 de outubro, o Senhor Presidente e o senhor Vereador João Pereira estiveram presentes no 

Almoço de Aniversário do Clube de Caçadores e Pescadores de Alcáçovas que se realizou no Monte da 

Horta Seca.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  No dia 03 de outubro Iniciou funções, como Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano da 

Câmara Municipal de Viana do Alentejo, o Dr. António Padeirinha. Licenciado em Animação Sociocultural 

e mestrando em Ciências da Comunicação, desempenhava funções de Técnico Superior no Gabinete de 

Relações Internacionais no Instituto Politécnico de Beja. O senhor Presidente recordou que a anterior 

dirigente da Divisão, Dr.ª Florbela Fernandes, pediu recentemente a cessação da respetiva Comissão de 

Serviço.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 03 de outubro, o Técnico do Município – João Antunes esteve presente no Workshop “Burlas e 

Contos do Vigário” que se realizou no Centro do Cante e do Saber, em Viana do Alentejo, integrado na 

programação do Mês Sénior e que contou com o apoio da GNR.  ------------------------------------------------------ 

-  No dia 04 de outubro, o mesmo Técnico esteve presente em idêntico Workshop na Biblioteca de 

Alcáçovas, integrado na programação do Mês Sénior e que também contou com o apoio da GNR.  --------- 

- No dia 4 de outubro, teve lugar uma reunião de trabalho com o executivo da Junta de Freguesia de 

Viana do Alentejo, no âmbito das reuniões periódicas entre os dois executivos autárquicos.  ----------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 4 de outubro, em representação da ANMP – Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, participou numa reunião da Entidade Regional da Reserva Agrícola 

que decorreu na sede da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, em Évora. Adiantou o 

senhor Presidente que fazem parte da Entidade Regional da Reserva Agrícola o Diretor Regional de 

Agricultura e Pescas do Alentejo, que preside; um representante da CCDRA – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo e um representante da ANMP – Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, tendo ele sido nomeado substituto da Dr.ª Sílvia Pinto, Presidente da Câmara 

Municipal de Arraiolos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- O senhor Presidente lembrou que se encontram a decorrer no concelho, durante o mês de outubro, as 

atividades comemorativas do Mês do Idoso, culminando com o tradicional almoço no dia 29, no salão dos 

Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo.  ------------------------------------------------------------------------- 

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 dos despachos do senhor Presidente que concederam subsídios no 

âmbito da Ação Social Escolar – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara ratificou por unanimidade os despachos do senhor Presidente exarados a 20 e a 29 de 

setembro de 2016 que atribuíram os seguintes subsídios no âmbito da Ação Social Escolar: 

- Madalena Maurício Canelas, aluna do 1.º ciclo da Freguesia de Viana do Alentejo, subsídio de almoço, 

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

- José Francisco Maurício, aluno do 1.º ciclo da Freguesia de Viana do Alentejo, subsídio de almoço, 

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

- Marta Filipa Cabral Taia, aluna do 1.º ciclo da Freguesia de Viana do Alentejo, subsídio de almoço, 

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

- Duarte Filipe Monchique Rufas, aluno do 1.º ciclo da Freguesia de Viana do Alentejo, subsídio de 

almoço, escalão A;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Eduardo Filipe Monchique Rufas, aluno do 1.º ciclo da Freguesia de Viana do Alentejo, subsídio de 

almoço, escalão A;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Gabriel Filipe Monchique Rufas, aluno do Ensino Pré-Escolar da Freguesia de Viana do Alentejo, subsídio 

de almoço, escalão A;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Joaquim Filipe Monchique Rufas, aluno do Ensino Pré-Escolar da Freguesia de Viana do Alentejo, 

subsídio de almoço, escalão A;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rafael José Malacueco Pão Mole, aluno do Ensino Pré-Escolar da Freguesia de Viana do Alentejo, 

subsídio de almoço, escalão A.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto seis) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao abrigo do 

Regulamento respetivo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao 

abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a 

Câmara deliberou por unanimidade atribuir o respetivo cartão aos seguintes munícipes: 

- Vicente João Viegas Pinto, de Viana do Alentejo;   ------------------------------------------------------------------------ 

- Antónia Serrinha Camarro, de Viana do Alentejo.  ----------------------------------------------------------------------- 
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Ponto sete) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao abrigo do 

Regulamento respetivo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao 

abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a 

Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação dos respetivos cartões dos seguintes 

munícipes: 

A) Viana do Alentejo: 

- José Francisco Fraústo;   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- José António Ventura;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Gertrudes Rosa Toscano;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Carlos Alberto Leitão Pegado; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Beatriz Dulce Fernandes.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Alcáçovas: 

- Maria Inês Salsinha Coroado Mira.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto oito) Proposta de atribuição de ofertas aos alunos do Quadro de Valor e Quadro de Excelência 

do ano letivo 2015/2016, no âmbito do Dia do Diploma do Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo – No âmbito do Dia do Diploma do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, o senhor 

Presidente apresentou uma proposta relativa à oferta de bilhetes de cinema para sete sessões no 

Cineteatro Vianense aos seguintes vinte e um alunos do 1.º ciclo do concelho que integraram o Quadro 

de Excelência no ano letivo de 2015/2016: 

A) Quadro de Excelência / Viana do Alentejo – 1.º ciclo: 

- Inês Branco Veloso, 2.º ano;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- João Pedro Mendonça Amante, 2.º ano;  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Leonor Torrão Pereira, 2.º ano;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Leonor Grilo Roberto, 2.º ano;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Pedro Branco Teigão, 2.º ano;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ricardo Pisco Fialho, 2.º ano;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Lara Rosário Pinto, 3.º ano;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Lucília Falé Nunes, 3.º ano;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rodrigo Horta Branco, 3.º ano;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Martynova, 4.º ano;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- André Prates do Carmo, 4.º ano;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Gabriel Reis Leitão, 4.º ano;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Joana Coelho Amante, 4.º ano.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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B) Quadro de Excelência / Alcáçovas – 1.º ciclo: 

- Helena Sofia Gafanhoto Vidasinha, 1.º ano;  -------------------------------------------------------------------------------  

- Inês Paulo Xavier, 2.º ano;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Miguel Maia Fadista, 2.º ano;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Catarina Batista Figueira, 3.º ano;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Laura Diana Lebre Fitas, 3.º ano;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ganliang Zhu, 4.º ano;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Gonçalo Algarvio dos Reis Esteves, 4.º ano;  -------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Eugénia Branco Godinho David, 4.º ano.  --------------------------------------------------------------------------  

No mesmo âmbito, o senhor Presidente apresentou uma proposta relativa à oferta de trinta e sete 

bilhetes de entrada nas Piscinas Municipais do concelho, durante sete dias, aos seguintes alunos dos 2.º e 

3.º ciclos e do ensino secundário que integraram o Quadro de Excelência no ano letivo de 2015/2016: 

C) Quadro de Excelência / Viana do Alentejo – 2.º ciclo: 

- Ricardo Fava Bonito, 5.º ano, turma A;  -------------------------------------------------------------------------------------  

- Tomás Pinto Grave, 5.º ano, turma A;  --------------------------------------------------------------------------------------  

- Carlota Lobo, 5.º ano, turma B;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Madalena Pegado, 5.º ano, turma B;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Rita Wu, 5.º ano, turma B;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rodrigo Silvério, 5.º ano, turma B;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Beatriz da Silva Duarte, 6.º ano, turma A;  ----------------------------------------------------------------------------------  

- Raquel Bentinho Rosa, 6.º ano, turma A.  ----------------------------------------------------------------------------------  

D) Quadro de Excelência / Alcáçovas – 2.º ciclo: 

- Leonor Rosa Porfírio, 5.º ano, turma A; -------------------------------------------------------------------------------------  

- Carolina Algarvio dos Reis Esteves, 6.º ano, turma A;  ------------------------------------------------------------------  

- Sofia Isabel Maia Fadista, 6.º ano, turma A.  -------------------------------------------------------------------------------  

E) Quadro de Excelência / Viana do Alentejo – 3.º ciclo: 

- Carolina Marques Luz, 7.º ano, turma A;  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Filipa Quaresma Coelho, 7.º ano, turma A;  --------------------------------------------------------------------------------  

- Daniel Mendes, 7.º ano, turma B;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Branco de Brito da Silva, 8.º ano, turma A;  ------------------------------------------------------------------------  

- Sofia Poeiras Garcia, 8.º ano, turma A;  -------------------------------------------------------------------------------------  

- Anabela Wu, 8.º ano, turma B;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Teresa Bentinho Lagarto, 9.º ano, turma A;  -------------------------------------------------------------------------------  
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- Filipa Piseiro Nunes, 9.º ano, turma A.  -------------------------------------------------------------------------------------  

- Margarida Romão Parrado, 9.º ano, turma B.  ----------------------------------------------------------------------------  

F) Quadro de Excelência / Alcáçovas – 3.º ciclo: 

- Catarina Beatriz C.G. Sim Sim Pajote, 7.º ano, turma B;  ----------------------------------------------------------------  

- Matilde Remourinho Peres Sabino, 7.º ano, turma B;  ------------------------------------------------------------------  

- Inês Maria Maia Chibeles, 8.º ano, turma A;  ------------------------------------------------------------------------------  

- Duarte Francisco Teles Dias, 9.º ano, turma A.  ---------------------------------------------------------------------------  

G) Quadro de Excelência / Viana do Alentejo – Ensino Secundário: 

- José Gabriel Sabino Costa, 11.º ano, turma A;  ----------------------------------------------------------------------------  

- Diogo Miguel Duarte Vaqueira, 11.º ano, turma A;  ----------------------------------------------------------------------  

- Cristina Isabel Amante, 11.º ano, turma A;  --------------------------------------------------------------------------------  

- Fábio Miguel Lagarto Pão Mole, 11.º ano, turma B;  ---------------------------------------------------------------------  

- Marta Barão, 11.º ano, turma B;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Bárbara Sofia Rodrigues Lavradorinho, 12.º ano, turma A;  ------------------------------------------------------------  

- Filipe Miguel Neto Bruno, 12.º ano, turma A;  -----------------------------------------------------------------------------  

- Ana Rita Fava Bonito, 12.º ano, turma B;  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Joana Luisa Góis Valério, 12.º ano, turma B;  ------------------------------------------------------------------------------  

- Madalena Romão Parrado, 12.º ano, turma B;  ---------------------------------------------------------------------------  

- Marta Sofia Vinagre, 12.º ano, turma B;  ------------------------------------------------------------------------------------  

- Sofia Isabel Silva, 12.º ano, turma B;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Isabel Shuang Yue, 12.º ano, turma B.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às propostas apresentadas, decorrentes da integração dos alunos nos Quadros de Excelência, a 

senhora Vereadora Rosa Barros da Costa disse que o seu voto é contra. Sendo professora, tem a perceção 

nítida de que há alunos que nunca conseguiriam atingir as médias necessárias para integrar os Quadros 

de Excelência, pois o contexto social e familiar em que se inserem nunca permitiria atingir tal objetivo.  -  

O senhor Presidente perguntou à senhora Vereadora se esta sua posição se prende com a ideologia 

partidária tendo ela respondido que se prende com a ideologia pedagógico-educativa.  -----------------------  

Ainda a este propósito, o senhor Vereador João Penetra disse perceber a argumentação da senhora 

Vereadora Rosa Barros da Costa pois os ambientes familiares têm forçosamente reflexos no 

aproveitamento escolar dos alunos. Contudo, em sua opinião, considera positivo que o esforço e o mérito 

sejam premiados.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente referiu que estas ofertas deverão ser encaradas como simbólicas e motivadoras para 

os alunos de forma a que eles continuem sempre a querer ser os melhores. --------------------------------------  
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Votadas as propostas apresentadas, foram as mesmas aprovadas com quatro votos favoráveis e um voto 

contra por parte da senhora Vereadora Rosa Barros da Costa.  --------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, como 

comparticipação nas atividades a desenvolver, nomeadamente a colaboração nas comemorações do 

Mês Sénior 2016 – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e sem a 

presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com 

quatro votos favoráveis, transferir para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar a importância de 

1.500,00 € (mil e quinhentos euros), como comparticipação nas despesas de atividades a desenvolver nas 

comemorações do Mês Sénior/2016.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas, como 

comparticipação nas atividades a desenvolver, nomeadamente a colaboração nas comemorações do 

Mês Sénior 2016 – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

deliberou por unanimidade transferir para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas a importância de 

200,00 € (duzentos euros), como comparticipação nas despesas de atividades a desenvolver nas 

comemorações do Mês Sénior/2016.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de deliberação sobre notificação para apresentação de pedido de legalização de 

obras efetuadas em desconformidade com o projeto aprovado (comunicação prévia / processo n.º 

1/2012) – Nos termos da informação técnica da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos 

a propósito do Processo n.º 143/16 relativo a obras na Herdade das Romeiras e Quinta Nova, em Viana 

do Alentejo, cujo requerente é Ermelindo Manuel Elias Sezões, a Câmara deliberou por unanimidade 

notificá-lo para que no prazo de trinta dias a contar da receção da notificação, apresente o pedido de 

legalização das obras efetuadas em desconformidade com o projeto aprovado, ao abrigo do disposto na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 

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

Ponto doze) 30.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada a 30.ª 

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

Ponto treze) 15.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três votos 

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

aprovada a 15.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  ------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, 

através do qual foi concedida licença a Diversões Simões, Ld.ª para instalação e funcionamento de uma 
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Pista Infantil de Carril Tradicional, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 25 de setembro de 2016 – A 

Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, através 

do qual foi concedida licença a Diversões Simões, Ld.ª para instalação e funcionamento de uma Pista 

Infantil de Carril Tradicional, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 25 de setembro de 2016.  -----------  

Ponto quinze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, 

através do qual foi concedida licença a Diversões Simões, Ld.ª para instalação e funcionamento de uma 

Pista Infantil de Carros de Choque, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 25 de setembro de 2016 – 

A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, 

através do qual foi concedida licença a Diversões Simões, Ld.ª para instalação e funcionamento de uma 

Pista Infantil de Carros de Choque, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 25 de setembro de 2016.  ---  

Ponto dezasseis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, 

através do qual foi concedida licença a Francisco Manuel Rosa Bicho para instalação e funcionamento 

de um Carrossel Infantil, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 25 de setembro de 2016 – A Câmara 

ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, através do qual 

foi concedida licença a Francisco Manuel Rosa Bicho para instalação e funcionamento de um Carrossel 

Infantil, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 25 de setembro de 2016.  ---------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 

2016, através do qual foi concedida licença a Albertina Elsa Dalot Lorador para instalação e 

funcionamento de um Carrossel Infantil de Cavalinhos ao Vivo, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 

e 25 de setembro de 2016 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 22 

de setembro de 2016, através do qual foi concedida licença a Albertina Elsa Dalot Lorador para instalação 

e funcionamento de um Carrossel Infantil de Cavalinhos ao Vivo, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 

25 de setembro de 2016.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezoito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, 

através do qual foi concedida licença a Albertina Elsa Dalot Lorador para instalação e funcionamento 

de um Trampolim Infantil, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 25 de setembro de 2016 – A Câmara 

ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, através do qual 

foi concedida licença a Albertina Elsa Dalot Lorador para instalação e funcionamento de um Trampolim 

Infantil, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 25 de setembro de 2016.  ---------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 

2016, através do qual foi concedida licença a Diamantino José Maldonado para instalação e 

funcionamento de uma Pista de Carros de Choque de Adultos, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 

25 de setembro de 2016 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 22 
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de setembro de 2016, através do qual foi concedida licença a Diamantino José Maldonado para instalação 

e funcionamento de uma Pista de Carros de Choque de Adultos, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 24 e 

25 de setembro de 2016.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de setembro de 2016, 

através do qual foi concedida licença a Associação Equestre de Viana do Alentejo para funcionamento 

de uma Vacada Popular, numa praça de touros desmontável, instalada no recinto da Feira D’Aires, no 

dia 24 de setembro de 2016 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 

22 de setembro de 2016, através do qual foi concedida licença a Associação Equestre de Viana do 

Alentejo para a realização de uma Vacada Popular numa praça de touros desmontável, instalada no 

recinto da Feira D’Aires, no dia 24 de setembro de 2016.  ---------------------------------------------------------------  

 

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às doze 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, 

 

 

 

 


