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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 27/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 02 / 12 / 2015 

PRESENÇAS 
PRESIDENTE: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
VEREADORES: PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 
                          ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 15:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS 
- BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO, Presidente da 
Câmara, por motivo de deslocação à Namíbia no âmbito da 
candidatura do fabrico dos chocalhos 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 26/11/2015 
 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 4.033,97 € 

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 ..............................................................................................................    965.603,23 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ....................................................................................................................  340.475,56 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  .......................................................................................................................   5.243,82 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 7.796,72 € 

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  ......................................................................................................  207.320,40 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250  ....................................................................................................................... 24.163,27 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450  ......................................................................................................................... 9.402,31 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  .......................................................................................................................  24.744,83 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  63.029,19 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..............................................................................................................      81.574,66 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .................................................................................................................    32.515,72 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .......................................................................................................................................  969.637,20 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................  777.638,66 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 191.998,54 € 
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O senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de 

trabalhos era a seguinte:    

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

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

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

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

4. 21.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais;  -------------------------------------------------  

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

6. Proposta de transferência de verba para o Alcáçovas Atlético Clube, ao abrigo do Regulamento de 

Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas;  ----------------------------------------------------------------------  

7. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 14, relativo à Empreitada de Reutilização do Paço dos 

Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas;  --------------------------------  

8. Segundo pedido de prorrogação do prazo de execução da Empreitada de Recuperação do Horto do 

Paço dos Henriques, em Alcáçovas;  -------------------------------------------------------------------------------------  

9. Proposta de anulação de transferência de verba para a Associação Galopar e Pedalar – Clube BTT de 

Aguiar;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Propostas relativas ao funcionamento da Oficina Aberta nas pausas letivas do Natal e da Páscoa no 

ano letivo de 2015/2016.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente referiu que a ausência do senhor Presidente se deve à sua deslocação à 

Namíbia, no âmbito da candidatura do Fabrico de Chocalhos a Património Cultural Imaterial com 

Necessidade de Salvaguarda Urgente da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, tendo proposto a justificação da respetiva falta. Por escrutínio secreto do qual 

resultou unanimidade, foi a falta justificada.  -------------------------------------------------------------------------------  

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 Vice-Presidente salientou que como é do conhecimento geral, foi obtida a tão 

desejada classificação do fabrico de chocalhos, conforme aprovação do Comité Intergovernamental para 

a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente, no dia 1 de 

dezembro, na Namíbia. O senhor Vice-Presidente expressou um voto de enorme satisfação pelo que esta 

distinção representa para o concelho em geral e para a freguesia de Alcáçovas em particular pois é ai que 

se verifica a grande concentração de mestres chocalheiros vivos. Recordou ainda o senhor Vice-

Presidente que o processo de candidatura foi coordenado pelo antropólogo Paulo Lima e resultou de 

uma parceria entre a Turismo do Alentejo e Ribatejo, o Município de Viana do Alentejo e a Freguesia de 
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Alcáçovas. Todos os Vereadores se associaram a este voto de congratulação e de orgulho pelo 

reconhecimento do Fabrico de Chocalhos como Património Cultural Imaterial.  ---------------------------------  

O senhor Vereador João Penetra, reportando-se à Escola Básica Integrada / Jardim de Infância de 

Alcáçovas, disse que quer o próprio edifício, quer o respetivo gradeamento estão a necessitar de 

conservação. Disse este Vereador que não sendo a propriedade do imóvel do Município mas da 

Delegação Regional de Educação do Alentejo, deverá a Câmara fazer-lhe chegar esta observação com o 

propósito de que proceda à necessária conservação. O senhor Vereador João Penetra referiu ainda ter 

recebido queixas de alguns trabalhadores do Município, afetos às áreas operacionais, quanto à falta de 

fardamentos. Segundo o informaram, por vezes fazem o pedido ao armazém e é-lhes dito que não 

existem fardamentos. Este Vereador admitiu que esta situação possa eventualmente ocorrer nos serviços 

em que os fardamentos se desgastam mais.  -------------------------------------------------------------------------------  

A este propósito, o senhor Vereador Paulo Manzoupo disse que acompanha o pessoal operacional e que 

ainda não lhe foi transmitida qualquer nota sobre falta de fardamentos. Acrescentou que sabe que está 

em curso um procedimento para aquisição de fardamentos.  ---------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente, quanto à Escola de Alcáçovas e à necessidade de conservação a que se referiu 

o senhor Vereador João Penetra, disse que o respetivo edifício é da responsabilidade do Ministério da 

Educação. Acrescentou que sendo o Ensino Pré-Escolar da responsabilidade do Município, foi por este 

efetuada, há pouco tempo, a reparação do equipamento lúdico. O senhor Vice-Presidente referiu que 

embora o Município esteja disponível para participar nas soluções que se considerem mais adequadas, 

deverá ser a Direção do Agrupamento de Escolas a despoletar os procedimentos necessários. Acerca da 

eventual falta de fardamentos a que se referiu o senhor Vereador João Penetra, o senhor Vice-Presidente 

contactou telefonicamente o senhor Encarregado Operacional José Luis Banha para se inteirar da 

situação. Foi-lhe dito que existem situações pontuais de alguns números que de momento se encontram 

esgotados mas que estando em curso o respetivo procedimento para aquisição de fardamentos, em 

breve essas situações estarão resolvidas.  -----------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa disse ter sido contactada pelo munícipe José Augusto 

Carvalho que tendo pedido para lhe tirarem umas fotocópias na Biblioteca Municipal de Viana do 

Alentejo no ano passado, por ocasião do lançamento do seu livro, “foi-lhe cobrada uma importância que 

não considera justa”. Nessa sequência apresentou por escrito uma exposição ao senhor Presidente da 

Câmara, à qual ainda não obteve resposta. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente disse que transmitiria esta nota ao senhor Presidente da Câmara.  -------------------  

Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos: 
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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) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Vice-Presidente informou que no dia 17 

de novembro o Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal do senhor Presidente da Câmara – Dr. Bruno Borges 

– esteve presente num Seminário que decorreu em Montemor-o-Novo, tendo sido apresentado o 

diagnóstico da Carta Estratégica de Montemor-o-Novo 2015 e discutidas temáticas atuais inerentes aos 

desafios para os territórios de baixa densidade e ao desenvolvimento sustentável. No final da sessão foi 

apresentado o livro Multiterritorialidades, pelo Professor António Covas, da Universidade do Algarve.   ---- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 19 de novembro, o Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal 

do senhor Presidente da Câmara – Dr. Bruno Borges – e o Técnico Superior José Luis Pacheco, estiveram 

presentes numa reunião que decorreu nos Paços do Município de Salvaterra de Magos, a convite do 

Presidente da respetiva Câmara Municipal. Esta reunião teve como objetivo equacionar a possibilidade 

de se reivindicar uma melhor distribuição dos fundos comunitários do novo Quadro Comunitário de 

Apoio Portugal 2020 no que respeita à reabilitação urbana. Avaliada a distribuição dos fundos a aplicar 

nesta área, considerou-se existir uma distribuição desigual entre regiões e, dentro da região, entre os 

“municípios estruturantes” e os “municípios complementares”. A reunião pretendeu reunir os 32 

municípios do Alentejo e Ribatejo considerados “complementares” para ser constituído um grupo de 

trabalho que, em concordância, reivindique uma melhor distribuição dos fundos. Os “municípios 

estruturantes” (26 municípios), para efeitos de reabilitação urbana, tiveram uma dotação, no Eixo 4, de 

127 milhões de euros para candidatura dos seus PEDU (Planos Estratégicos de Desenvolvimento 

Urbano), ao passo que para os “municípios complementares” (32 municípios) se prevê uma dotação, no 

Eixo 8, de 18,7 milhões de euros para candidatura dos seus PARU (Planos de Ação para a Reabilitação 

Urbana), correspondente a cerca de 15% da dotação destinada aos 26 municípios estruturantes. O 

objetivo do grupo é reivindicar maior reforço desta dotação, dentro do mesmo eixo, pretendendo que o 

trabalho de elaboração dos Planos de Ação para a Reabilitação Urbana seja também ele financiado, 

seguindo a lógica de outras regiões e da elaboração dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento 

Urbano.   ----------------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 20 de novembro este Município esteve representado no 

III Encontro da Agenda 21 Local em Montemor-o-Novo, no qual estiveram presentes, como oradores, os 

representantes da APA – Agência Portuguesa do Ambiente, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, das 

Câmaras Municipais de Torres Vedras, Oeiras, Mora e Águeda e da freguesia de São Cristóvão. O 
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encontro pretendeu a partilha de experiências quanto à implementação dos planos de ação da Agenda 

21 Local.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente referiu-se ao início das aulas do Polo de Viana do Alentejo da Universidade 

Sénior no passado dia 23 de novembro, mantendo-se abertas as inscrições para o corrente ano letivo, na 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano da Câmara Municipal e nas Bibliotecas de Aguiar e de 

Alcáçovas. O senhor Vice-Presidente recordou que o Polo de Viana do Alentejo foi criado em 2010 com o 

principal objetivo de promover o envelhecimento ativo e saudável da população sénior, promovendo a 

aprendizagem ao longo da vida, numa perspetiva de ensino informal. Em Aguiar, será disponibilizado o 

curso de língua inglesa, em Alcáçovas serão disponibilizados os cursos de língua inglesa, geografia, 

teatro, informática, oficina de bordados e costura e em Viana do Alentejo serão disponibilizados os 

cursos de alfabetização, língua inglesa, geografia, história, oficina de bordados e costura.  --------------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 24 de novembro decorreu, na Moita, uma reunião 

preparatória da Romaria a Cavalo. Estiveram presentes, para além do senhor Presidente da Câmara, o 

senhor Vereador Paulo Manzoupo, Técnicos do Município e um representante da Associação Equestre 

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

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 24 de novembro, o Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal 

do senhor Presidente da Câmara – Dr. Bruno Borges – esteve presente no primeiro Encontro dos 

Sistemas de Gestão de Resíduos do Alentejo, realizado na CCDRA – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo, com o propósito de debater os desafios do PERSU 2020 – Plano 

Estratégico para os Resíduos Urbanos 2020, bem como as oportunidades no âmbito do novo Quadro 

Comunitário Alentejo 2020/POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no uso de 

Recursos/POCTEP – Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal Espanha. Este Encontro contou 

com a presença de representantes da CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Alentejo, de representantes da APA – Agência Portuguesa do Ambiente e de representantes dos 

vários Sistemas de Gestão de Resíduos do Alentejo.  ----------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 25 de novembro teve lugar uma reunião do Conselho 

Municipal de Juventude na qual participaram o senhor Presidente da Câmara e o Técnico Superior João 

Antunes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente referiu que no dia 26 de novembro, o senhor Vereador Paulo Manzoupo 

esteve presente na abertura da XVI Feira do Montado em Portel, na qual o Município de Viana do 

Alentejo esteve representado com um Stand. A Feira decorreu entre 26 e 29 de novembro e nela 

estiveram em destaque o artesanato e produtos regionais, a atividade pecuária, a oferta gastronómica e 

a cortiça. O stand promocional do Município de Viana do Alentejo permitiu a todos os visitantes 
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conhecer a riqueza patrimonial e cultural do concelho e o Município aproveitou também para divulgar e 

promover a XVI Mostra de Doçaria que terá lugar de 4 a 6 de dezembro, no Largo da Gamita, em 

Alcáçovas e que vai contar com a presença de doceiras e doceiros de vários pontos do país. A ocasião foi 

também aproveitada para promover a XVI Romaria a Cavalo que terá lugar de 20 a 24 de abril de 2016.  -- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 27 de novembro, o senhor Vereador Paulo Manzoupo 

esteve presente na inauguração do Centro de Negócios do Alentejo, situado no edifício do NERE – 

Núcleo Empresarial da Região de Évora. O senhor Vereador Paulo Manzoupo acrescentou que a 

Conferência sobre Estratégia, Internacionalização e Ética que se realizou a seguir, contou com António 

Sousa, professor do Departamento de Gestão da Universidade de Évora, como moderador. ------------------ 

- O senhor Vice-Presidente referiu que no dia 29 de novembro, o senhor Vereador Paulo Manzoupo 

esteve presente no quarto desfile de Bandas Filarmónicas, que decorreu em Lisboa e que contou com a 

participação habitual da Banda Filarmónica da Sociedade União Alcaçovense. ------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente voltou a reportar-se ao dia 1 de dezembro, data em que o Fabrico dos 

Chocalhos foi classificado pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura como Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente. Além do senhor 

Presidente da Câmara, estiveram presentes na reunião do Comité Intergovernamental para a 

Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura que aprovou a distinção, a senhora Presidente da Junta de Freguesia de 

Alcáçovas – Sara Pajote -, o senhor Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo – 

Ceia da Silva – e a senhora Embaixadora de Portugal na Namíbia – Helena Paiva. O senhor Vice-

Presidente acrescentou que o Fabrico dos Chocalhos foi uma das quarenta e três candidaturas em 

análise na Namíbia e que a sua classificação como Património da Humanidade vem juntar-se aos três 

selos de Património Mundial já existentes na Região Alentejo, concretamente o Centro Histórico de 

Évora em 1986, as Fortificações de Elvas em 2012 e o Cante Alentejano em 2014. ------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente referiu-se à inauguração da XVI Mostra de Doçaria que ocorrerá no próximo 

dia 4 de dezembro, pelas 18:30 horas, na Gamita, em Alcáçovas. A Mostra decorrerá até ao dia 6 de 

dezembro estando inscritos 24 participantes de vários pontos do país e contará também com a presença 

do formador Pedro Rolim, da Escola Profissional de Alvito, que efetuará, no sábado um Showcooking 

para adultos e crianças. Pelo quarto ano consecutivo terá lugar o concurso de Doçaria Conventual e 

Palaciana, com o objetivo de preservar a doçaria tradicional portuguesa. O senhor Vice-Presidente 

salientou que no domingo, dia 6 de dezembro, o Município de Viana do Alentejo e a Freguesia de 

Alcáçovas irão homenagear os chocalheiros de Alcáçovas com a entrega de uma medalha evocativa da 

salvaguarda das artes chocalheira e esquilaneira. O programa cultural englobará dança, cante alentejano, 
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gospel com o Grupo Soul Gospel Projet e música com a Orquestra Royal, os Cavaquinhos do Alentejo e as 

Vozes do Alqueva.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que entre os dias 4 e 11 de dezembro decorrerão as inscrições para 

as Atividades de Tempos Livres na pausa letiva do Natal, destinadas a crianças dos 6 aos 13 anos. 

Acrescentou que em Alcáçovas será a Santa Casa da Misericórdia a dinamizar estas atividades e que em 

Viana do Alentejo e Aguiar as mesmas serão realizadas pela Oficina Aberta.  --------------------------------------- 

Ponto três) 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 quatro) 21.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois votos 

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

foi aprovada a 21.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.  -----------------------------------  

Ponto cinco) 34.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada a 34.ª 

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

Ponto seis) Proposta de transferência de verba para o Alcáçovas Atlético Clube, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas – Com base numa informação da Divisão 

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

Modalidades Desportivas, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Alcáçovas Atlético 

Clube as seguintes importâncias referentes à 1.ª tranche da época desportiva 2015/2016: 

- Futsal (3 equipas) – 3.600,00 €;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Tiro – 240,00 €.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto sete) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 14, relativo à Empreitada de Reutilização 

do Paço dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas – A Câmara 

aprovou por unanimidade o auto de medição n.º 14 relativo à Empreitada de Reutilização do Paço dos 

Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas, no montante de 49.585,32 €. 

Ponto oito) Segundo pedido de prorrogação do prazo de execução da Empreitada de Recuperação do 

Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas – A Câmara apreciou o segundo pedido de prorrogação de 

prazo para a conclusão da Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas, 

apresentado pela Empresa adjudicatária CVF – Construtora Vila Franca, Ld.ª. Solicita a Empresa que o 

prazo de conclusão da Empreitada seja alargado até 31 de dezembro corrente, fundamentado pelo facto 

de ter existido “uma mudança de estratégia face à reposição de volumes possível na torre sineira, galilé 
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e namoradeira com a informação atualmente presente em obra após a realização das limpezas”. Em 

complemento da fundamentação para o pedido de prorrogação, a Empresa adjudicatária juntou uma 

nota técnica elaborada pela Empresa IN SITU, Conservação de Bens Culturais, Ld.ª. A Câmara deliberou 

por unanimidade conceder a prorrogação do prazo da empreitada até 31 de dezembro corrente, 

conforme solicitado.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de anulação de transferência de verba para a Associação Galopar e Pedalar – 

Clube BTT de Aguiar – Foi constatado que a transferência de verba para a Associação Galopar e Pedalar 

– Clube BTT de Aguiar, no montante de 608,58 €, deliberada na reunião de 4 de novembro de 2105 ao 

abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas, já havia sido objeto 

de deliberação anterior. Assim, a Câmara deliberou por unanimidade anular a deliberação de 4 de 

novembro de 2015 para evitar duplicação na transferência do montante em causa.  ---------------------------  

Ponto dez) Propostas relativas ao funcionamento da Oficina Aberta nas pausas letivas do Natal e da 

Páscoa no ano letivo de 2015/2016 – Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano foi 

apresentada uma proposta relativa às atividades da Oficina Aberta nas pausas letivas do Natal e da 

Páscoa, no corrente ano letivo. A proposta consubstancia-se no seguinte: 

a) Fixar em 45 o número máximo de inscrições em cada freguesia, em cada uma das pausas letivas;  -----  

b) Fixar os seguintes preços para a frequência das atividades: 

     » Alunos beneficiários do escalão A da Ação Social Escolar – Isentos;  -------------------------------------------  

     » Alunos beneficiários do escalão B da Ação Social Escolar – 2,50 €;  --------------------------------------------  

     » Restantes alunos – 5,00 €.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Fixar os seguintes preços pelo fornecimento de refeição: 

    » Crianças – 1,46 €; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    » Adultos – 4,10 €.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa perguntou se afinal a Oficina Aberta não tinha sido encerrada. 

O senhor Vice-Presidente, em resposta, referiu que esta questão já foi por diversas vezes abordada e 

mais uma vez se esclarece que o Município continua a proporcionar as atividades, embora noutro espaço 

físico com as condições que o anterior não tinha. O senhor Vice-Presidente acrescentou que as 

atividades a realizar nas pausas letivas pretendem proporcionar às famílias a oportunidade de manterem 

as suas crianças ocupadas, tal como sucede com o Summer, na ápoca de verão.  --------------------------------  

A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa disse estar totalmente de acordo com a realização destas 

atividades nas pausas letivas, embora discorde do pagamento.  ------------------------------------------------------  

A proposta foi então votada tendo sido aprovada com dois votos favoráveis e duas abstenções por parte 

dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa.  -----------------------------------------------------  
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 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 
 

--- O senhor Vice-Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos, tendo a 

minuta desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.  ----------------------------------------------  

 

 

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

 

O Vice-Presidente, 

 

 

 

 

Os Vereadores, 
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