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E D I T A L 
 

PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA A 

03 DE JUNHO DE 2015, DESTINADAS A TER EFICÁCIA EXTERNA 

  

--- Bernardino António Bengalinha Pinto, Presidente da Câmara Municipal do concelho de Viana do 

Alentejo: 
 

--- Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tornam-se 

públicas as deliberações supra indicadas, publicitando-as neste edital a afixar nos lugares de estilo, 

no sítio da Internet do Município, no Boletim Municipal e no Jornal Regional “Diário do Sul”: 

 

 Foi deliberado emitir parecer favorável previamente à contratação de serviços de apoio 

juridico por parte da Empresa Manuel José Guerreiro e Associados, os quais serão realizados 

em regime de tarefa durante a primeira quinzena de junho e consistirão no 

acompanhamento e apoio juridico em reuniões conjuntas a realizar com a Empresa 

adjudicatária das Empreitadas de Recuperação e Reutilização do Paço dos Henriques e do 

Horto adjacente. O montante a pagar é de 4.900,00 €, acrescido de IVA. 
 

 Foi deliberado emitir parecer favorável previamente à contratação de serviços com Ana 

Fátima Martelo Pagará, em regime de tarefa, os quais serão realizados até ao final de 2015 e 

consubstanciam-se na composição de um livro sobre a intervenção no Paço dos Henriques, 

mediante o pagamento de 4.300,00 €, acrescidos de IVA. 
 

 Foi deliberado autorizar a renovação, por mais três anos, do protocolo celebrado entre o 

Municipio, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, em vigor desde 31 de julho de 2012 e destinado 

aos elementos que integram as Equipas de Intervenção Permanente, sendo a verba mensal a 

transferir de 2.500,00 €. 
 

 Foi deliberado contratar um Empréstimo de M/L prazo, até ao montante de 200.000,00 €, 

para financiamento complementar da contrapartida nacional da Operação “Recuperação e 

Reutilização do conjunto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas”. 
 

 Foi deliberado delegar competências no senhor Presidente para poder exercer o direito de 

preferência na aquisição de metade do prédio rústico sito em “Padre Santo”, na freguesia de 

Viana do Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo 174 da Secção M, pertencente ao falecido 

executado António Sousa Faria e Melo, o qual será vendido judicialmente através de leilão 

eletrónico, cuja venda terá lugar no Serviço de Finanças de Alvito, sendo o valor base para a 

venda  do mesmo de 991,08 €. 
 

 Foi deliberado transferir para a Fábrica da Igreja Paroquial de Aguiar a importância de 

3.000,00 €, como comparticipação nas despesas de aquisição de um Relógio para a Igreja de 

Aguiar. 



 

Município de Viana do Alentejo 
www.cm-vianadoalentejo.pt 

Divisão de Gestão de Recursos 

 

Rua Brito Camacho, 13 7090-237 Viana do Alentejo 
camara@cm-vianadoalentejo.pt 

telef (+351) 266 930 010  •  fax  (+351) 266 930 019 
nif  506 151 174 

MOD0173_20120911 
 

 

 Foi deliberado transferir para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do 

Alentejo a importância de 200,00 €, como comparticipação nas despesas de organização de 

uma noite de fados. 
 

 Foi deliberado transferir as seguintes verbas para a Associação dos Amigos das Alcáçovas: 

- 600,00 €, no âmbito do Projeto “Alcáçovas Outdoor Trails”; 
- 125,00 €, como comparticipação nas despesas de diversas atividades a desenvolver. 
 

 Foi deliberado transferir para o Sporting Clube de Viana do Alentejo a importância de 900,00 

€, ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas (transporte da 

modalidade futebol na época 2014/2015). 
 

 Foi deliberado transferir as seguintes verbas, ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro 

às Atividades Culturais: 

- Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense / Ballet e Sevilhanas / 1.º trimestre de 2015 – 

649,80 €; 

- Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense / Grupo Coral Paz e Unidade / 1.º trimestre de 

2015 – 734,40 €. 
 

 Foi deliberado transferir para a Associação Desportiva dos Caçadores e Pescadores de Aguiar 

a importância de 1.000,00 €, como comparticipação nas despesas de aquisição de uma 

viatura. 

 

 Foi deliberado retificar a deliberação de 6 de maio de 2015 que concedeu apoio em espécie, 

no âmbito da “Oficina Domiciliária” ao titular do cartão social do reformado, pensionista e 

idoso n.º 479. A Câmara deliberou apoiar o munícipe em causa na substituição de lava-loiça e 

bancada da cozinha e não na respetiva reparação, como erradamente consta da proposta 

submetida a essa reunião. 

 

 Ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, 

Pensionista e Idoso, foi deliberado atribuir os seguintes apoios em espécie, no âmbito da 

“Oficina Domiciliária”: 

- Titular do cartão n.º 404 – Substituição de banheira por poliban; 
- Titular do cartão n.º 118 – Execução de abertura na chaminé e colocação de tubo para saída 
de vapores; colocação de pavimentos na cozinha, na zona da chaminé; reparação de 4 peças 
do pavimento do corredor; picar e rebocar 2 paredes no quarto e 2 na sala até à altura 
aproximada de 1,2 metros; 
- Titular do cartão n.º 132 – Colocação de teto falso e substituição de torneira da cozinha. 
 

 Ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, 

Pensionista e Idoso, foi deliberado atribuir o cartão aos seguintes munícipes: 

De Viana do Alentejo 

- Maria Manuela Amante Bento; 
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- Enomésia Viegas Fialho; 

- Inácia de Jesus Carvalho Nunes; 

- Rosa Bárbara Vera Figueira. 

De Alcáçovas 

- João António Maurício Vinagre; 

- Manuel João Parreirinha; 

- Inês Maria Rosa Camarro Merca Marujo; 

- Martinho Manuel Fadista Lebre. 
 

 Ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, 

Pensionista e Idoso, foi deliberado proceder à renovação do cartão dos seguintes munícipes: 

De Viana do Alentejo: 

- Maria Rosa Leão Machado Alves;   

- Francisco José Martins Cardoso;   

- Manuel Custódio;   

- Eduardo Cachapa Santos;   

- Francisco Rosa Pereira.   

De Alcáçovas: 

- Esperança Mendes da Silva Marujo.   

De Aguiar: 

- António Francisco Azinheira Piteira.   
 

 Foram ratificados os despachos do senhor Presidente que concederam os seguintes apoios 

em espécie (transporte): 

A) Associações Culturais e Sociais: 

7 de março – Cedência do carro de 52 lugares à Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do 

Alentejo para uma deslocação a Vendas Novas para participar num encontro de 

adolescentes. Custo estimado: 178,77€;   

8 de março – Cedência do carro de 36 lugares ao Grupo Coral e Etnográfico Paz e Unidade 

para uma deslocação a Évora para atuar no Teatro Garcia de Resende. Custo estimado: 

65,76€;  

8 de Março – Cedência do carro de 19 lugares ao Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo 

para uma deslocação ao Alandroal para uma atuação. Custo estimado: 91,58€;  

8 de março – Cedência do carro de 52 lugares à Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do 

Alentejo para uma deslocação a Alcáçovas no âmbito da visita pastoral. Custo estimado: 

42,64€;  

11 de março – Cedência do carro de 19 lugares  à UCC – Unidade de Cuidados na 

Comunidade de Viana do Alentejo para uma deslocação dos utentes do Clube de Saúde 

Sénior de Alcáçovas e Aguiar para Viana para participarem numa caminhada conjunta. Custo 

estimado: 31,99€;  

13/14 de março – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e 

Etnográfico Paz e Unidade a Fornos de Algodres para atuar em dois espetáculos. Custo 

estimado: 376,61€;  



 

Município de Viana do Alentejo 
www.cm-vianadoalentejo.pt 

Divisão de Gestão de Recursos 

 

Rua Brito Camacho, 13 7090-237 Viana do Alentejo 
camara@cm-vianadoalentejo.pt 

telef (+351) 266 930 010  •  fax  (+351) 266 930 019 
nif  506 151 174 

MOD0173_20120911 
 

14 de março – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e 

Etnográfico de Viana do Alentejo a Montemor-o-Novo, para uma atuação. Custo estimado: 

76,70€; 

15 de março – Cedência do carro de 52 lugares à Junta de Freguesia de Alcáçovas para uma 

deslocação dos residentes na Freguesia ao Torrão para acompanhar a Imagem Peregrina. 

Custo estimado: 71,27€;  

19 de março – Cedência do carro de 19 lugares  para uma deslocação do Grupo Coral e 

Etnográfico de Viana do Alentejo ao Montijo, para uma atuação. Custo estimado: 93,66€;  

27 de março – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e 

Etnográfico Paz e Unidade a Évora para uma atuação a convite da Universidade. Custo 

estimado: 56,64€;  

28 de março – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Grupo de 

Cavaquinhos do Alentejo do Sport Club Alcaçovense a Estremoz e São Pedro da Gafanhoeira, 

para duas atuações. Custo estimado: 148,54€;  

29 de março – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e 

Etnográfico Paz e Unidade a Montemor-o-Novo, para uma atuação. Custo estimado: 69,89€.  

18 de abril – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da ACRA – Associação 

Cultural e Recreativa Alcaçovense / Grupo de Ballet ao Torrão para participar num  encontro 

de Escolas de Ballet. Custo estimado: 101,37€;  

19 de abril – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação da ACRA – Associação 

Cultural e Recreativa Alcaçovense / Grupo Coral e Etnográfico Paz e Unidade a Lisboa para 

participar na Gala do Got Talent Portugal. Custo estimado: 205,36€;  

19 de abril – Cedência do carro de 52 lugares  para uma deslocação do Grupo de 

Cavaquinhos do Alentejo do Sport Club Alcaçovense  a Lisboa, a convite do Diário do Sul. 

Custo estimado: 224,76€;  

24 de abril – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação da ACRA – Associação 

Cultural e Recreativa Alcaçovense / Grupo Coral e Etnográfico Paz e Unidade a Lisboa para 

participar no Programa Agora Nós, da RTP 1. Custo estimado: 75,38€;  

24 de abril – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Feminino 

de Viana do Alentejo a Vale de Vargo, para atuar na comemorações do 25 de abril. Custo 

estimado: 68,91€.  

B) Educação: 

3 de março - Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para uma deslocação a Alcáçovas com alunos do 7º e 8º anos de Viana para 

assistirem a uma Peça de Teatro. Custo estimado: 46,77€;  

4 de março – Cedência do carro de 52 lugares  ao Agrupamento de escolas de Viana do 

Alentejo para uma deslocação a Lisboa com os alunos da turma 1 do Jardim de Infância de 

Alcáçovas, para assistirem a uma Peça de Teatro. Custo estimado: 132,53€;  

4 de março – Cedência do carro de 36 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para uma deslocação a Estremoz com alunos do 10º ano. Custo estimado: 94,45€;  
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6 de março – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para uma deslocação a Lisboa  com o Jardim de Infância de Aguiar para assistir a 

Peça de Teatro.  Custo estimado: 145,23€;  

10 de março – Cedência do carro de 52 lugares  ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para uma deslocação ao Monte Selvagem com alunos do 2º ano da EB de Viana. 

Custo estimado: 129,30€;  

12 de março – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para uma deslocação a Lisboa com os alunos das Turmas A, B e C do 11º ano, para 

uma visita de estudo. Custo estimado: 197,40€;  

13 de março -  Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para uma deslocação a Vila Viçosa e Estremoz  com as Turmas do 1º ciclo de Aguiar  

para uma visita de estudo. Custo estimado: 157,16€;  

17 de março – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para uma deslocação a Lisboa com os alunos das três turmas do 8º ano para uma 

visita de estudo. Custo estimado: 157,93;  

19 de março – Cedência do carro de 9 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para uma deslocação de um grupo de alunos de Viana para Alcáçovas para 

dinamizar uma atividade. Custo estimado: 12,42€;  

20 de março – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para uma deslocação a Lisboa com a turma do Jardim de Infância de Viana do 

Alentejo para assistir a uma Peça de Teatro. Custo estimado: 154,08€;  

9 de abril – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo 

para uma deslocação a Lisboa  com os alunos do 6º ano de Viana do Alentejo para uma visita 

de estudo. Custo estimado: 159,48€;  

10 de abril – Cedência dos carros de 52 e 9 lugares  ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para uma deslocação a Lisboa com todas as turmas do 1º ciclo de Alcáçovas à 

Kidzânia. Custo estimado: 243,76€;  

16 de abril – Cedência do carro de 52 lugares  ao Centro do Imaculado Coração de Maria para 

uma deslocação ao Monte Selvagem com os alunos do Pré-Escolar. Custo estimado: 112,20€;  

22 de abril – Cedência do carro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para uma deslocação a Lisboa com as 4 turmas do 7º ano para uma visita de estudo. 

Custo estimado: 197,40€;  

23 de abril – Cedência do carro de 52 lugares à Associação Terras Dentro para uma 

deslocação a Zibreira/Fábrica da RENOVA para uma visita de estudo com os alunos do 12º 

ano. Custo estimado: 182,98€.  

C) Desporto: 

1 de março – Cedência do carro de 36 lugares à AJAL - Associação de Jovens de Alcáçovas 

para uma deslocação a Évora para participar num troféu de BTT. Custo estimado: 122,71€;   

13 de março – Cedência do carro de 19 lugares ao Alcáçovas Atlético Clube para uma 

deslocação a Mora para participar num jogo de futsal. Custo estimado: 80,54€;  
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22 de março – Cedência do carro de 52 lugares  à Casa do Benfica de Viana do Alentejo para 

uma deslocação a Lisboa para participar na 25ª Maratona de Lisboa. Custo estimado: 

201,98€;  

28 de março – Cedência do carro de 9 lugares ao Alcáçovas Atlético Clube para uma 

deslocação à Amieira para participar numa prova de Tiro ao Alvo. Custo estimado: 75,16€;  

29 de março – Cedência do carro de 36 lugares à AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas 

para uma deslocação a Viana do Alentejo para participar na 2ª prova do Troféu BTT Évora. 

Custo estimado: 97,63€;  

29 de março – Cedência do carro de 36 lugares ao Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar 

para uma deslocação a Vendas Novas para participar num jogo de futebol. Custo estimado: 

77,15€;  

3 de abril – Cedência do carro de 52 lugares  ao Sporting Clube de Viana do Alentejo para 

uma deslocação ao Laranjeiro com a equipa de Infantis para participar num torneio. Custo 

estimado: 170,56€;  

4 de abril – Cedência do carro de 9 lugares ao Alcáçovas Atlético Clube para uma deslocação 

à Amieira para participar numa prova de Tiro ao Alvo. Custo estimado: 67,91€;  

5 de abril – Cedência do carro de 19 lugares ao Alcáçovas Atlético Clube para uma deslocação 

a Évora, para participar num jogo de futsal. Custo estimado: 44,70€.  
 

 Foi deliberado o seguinte quanto ao Programa Ocupacional de Tempos Livres “Summer 

2015”: 

A) Número máximo de inscrições por freguesia: 45;   

B) Montante a pagar pela inscrição: 

     > Crianças incluídas no escalão A de Ação Social Escolar – 5,00 €;   

     > Crianças incluídas no escalão B de Ação Social Escolar – 10,00 €;   

     > Crianças sem direito a subsidio no âmbito da Ação Social Escolar – 20,00 €.   

C) Preço das refeições: 

     > Crianças – 1,46 €;   

     > Adultos – 4,10 €.   
 

 Foi deliberado o seguinte quanto ao funcionamento das Piscinas Municipais do concelho, na 

época balnear de 2015: 

- A abertura ocorrerá a 20 de junho de 2015 e o encerramento a 13 de setembro de 2015;  

- A Piscina Municipal de Viana do Alentejo encerrará semanalmente à segunda-feira e a 

Piscina Municipal de Alcáçovas encerrará semanalmente à terça-feira;   

- O horário de funcionamento é entre as 10:00 horas e as 20:00 horas;   

- Os preços a praticar são os seguintes: 

  > Crianças até aos 10 anos e adultos com 65 ou mais anos de idade – Isentos (categoria A);  

  > Jovens com idade compreendida entre os 11 e os 16 anos – 1,50 € (categoria B1);   

  > Conjunto de 10 bilhetes da categoria B1 – 12,50 € (categoria B2);   

  > Conjunto de 25 bilhetes da categoria B1 – 27,50 € (categoria B3);   

  > Utentes entre os 17 e os 64 anos de idade – 1,75 € (categoria C1);   

  > Conjunto de 10 bilhetes da categoria C1 – 15,00 (categoria C2).   
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 Foi deliberado atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do 

Alentejo, os seguintes apoios em espécie: 

- 7 Autoclismos;   

- 7 Torneiras esquadro ½;   

- 4 Monoblocos de lavatório;   

- 8 Casquilhos ½ e 3/8.   
 

 Foi aprovada uma proposta de Protocolo a celebrar com o Instituto Clínico de Évora, 

estabelecendo condições especiais na prestação de serviços médicos a trabalhadores do 

Município. 

 

--- E para os efeitos já antes referidos se publicou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser 

afixados nos lugares públicos habituais. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Paços do Município de Viana do Alentejo, 18 de junho de 2015 

 

O Presidente da Câmara, 


