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E D I T A L 
 

PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA A 23 DE 

MARÇO DE 2016, 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 do Anexo I à 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 aprovar uma correção material do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Viana do Alentejo. 
 

 Terminou no dia 8 de fevereiro de 2016 o prazo de audiência prévia dos candidatos à atribuição 

de bolsas de estudo aos quais foi comunicada a intenção de indeferimento, na sequência da 

deliberação camarária de 14 de janeiro de 2016. Dos nove candidatos contactados apenas as 

candidatas Joana Isabel Soldado Fadista e Carolina Miguel Duarte aduziram argumentos que à luz 

do Regulamento Municipal em vigor não fizeram alterar a intenção de indeferimento, conforme 

motivos já invocados, tendo sido deliberado indeferir todos os pedidos. 

  

 Foi deliberado atribuir a bolsa de estudo ao aluno João Pedro Duarte dos Santos, aluno do 2.º ano 

/ Licenciatura, ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo por 

Carência Económica. 

 

 Foi ratificado o despacho do senhor Presidente de 7 de março de 2016, através do qual foi 

aprovado um Protocolo de Cooperação entre o Município e a Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora, através do qual é proporcionada ao cidadão 

Ruben Amaro a realização de uma experência em contexto de trabalho, na área do espaço 

internet da Biblioteca Municipal no período entre 7 de março e 31 de agosto de 2016. 

 

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

Idoso, foi deliberado atribuir o referido cartão aos seguintes munícipes: 

De Viana do Alentejo: 

- Maria Catarina Baião Pires. 

De Aguiar: 

- Eulália Gertrudes Rocha;   

- Olinda Pinel Ramalho Dores.   
 

 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: 
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- Maria Francisca Figueira Pelado Vieira;   

- Maria Francisca Augusto Pelado;   

- Francisca Rosa Lagarto Pão Mole;   

- Casemira Merca da Silva Algarvio;   

- Arnaldo José Algarvio;   

- Mariana Teresa Serpa.   

De Alcáçovas: 

- Francisco Marques Serafim;   

- Dulce Gertrudes Nogueira Raposo.   

De Aguiar: 

- Eugénio José;   

- Inês da Piedade Mira;   

- Manuel António Gaio Quaresma.   

 

 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 101 – Reparação de porta de madeira;   

- Titular do Cartão n.º 131 – Colocação de porta;   

- Titular do Cartão n.º 574 – Reparação de porta de ferro.   

 

 Foi deliberado emitir parecer favorável previamente à contratação de serviços com a EPAL – 

Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A, os quais se consubstanciam na implementação de um 

Projeto Piloto de Deteção de Fugas de Água em Aguiar, mediante o pagamento da importância de 

11.600,00 €, acrescido de IVA. 
 

 Foi deliberado emitir parecer favorável previamente à contratação de serviços, em regime de 

tarefa, com Liliana Filipa Termentina Frade, os quais se consubstanciam na realização de uma 

Aula de Zumba, no dia Internacional dos Monumentos e Sítios, mediante bo pagamento de 24,39 

€, acrecido de IVA. 

 

 Foi deliberado emitir parecer favorável previamente à contratação de serviços, em regime de 

avença, com a Empresa Horizontes Planos – Informação e Comunicação, Ld.ª, os quais se 

consubstanciam na divulgação e promoção do concelho de Viana do Alentejo, na Rádio, pelo 

período de 21 meses e mediante o pagamento de uma prestação mensal no montante de 272,38 

€, acrescida de IVA. 

 

 Foi deliberado emitir parecer favorável previamente à contratação de serviços com a Empresa 

Sociedade Instrutiva Regional Eborense, S.A, os quais se consubstanciam na impressão e 

acabamento de oito edições do Boletim Municipal em 2016 e 2017 (quatro edições em cada ano), 

pelo montante total de 28.557,20 €, acrescido de IVA. 
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 Foi deliberado emitir parecer favorável previamente à contratação de serviços com a Empresa 

Piçarra – Distribuição de Jornais, Ld.ª, os quais se consubstanciam na divulgação publicitária dos 

principais eventos municipais no Jornal Diário do Sul, nos anos de 2016 e 2017, mediante o 

pagamento de uma prestação mensal no montante de 1.254,76 €, acrescido de IVA, durante 21 

meses. 

 

 Foi deliberado fixar os seguintes preços relativos à ocupação de stands / cozinha na tenda a 

instalar por ocasião da XVI Romaria a Cavalo: 

- Restaurantes sedeados no concelho – 450,00 €, com IVA incluído; 

- Restaurantes sedeados fora do concelho – 900,00 €, com IVA incluído. 
 

 Foi deliberado transferir para o Grupo Desportivo e Cultural Baronia a importância de 100,00 €, 

como comparticipação nas despesas do X Passeio de Cicloturismo que passará por este concelho. 

 

 Foi deliberado transferir para a Associação Galopar e Pedalar, Clube BTT de Aguiar, a importância 

de 1.500,00 €, como comparticipação nas despesas de aquisição de uma viatura. 

 

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

Financeiro às Modalidades Desportivas: 

» Para o Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo: 

   - Transporte (4.º trimestre 2015) – 250,56 €; 

   - Atletas (4.º trimestre 2015) – 148,50 €; 

   - Prémio de clube campeão no Regional de Clubes 2015 – 250,00 €. 

» Para a Associação Galopar e Pedalar, Clube BTT de Aguiar / transporte no ano de 2015 – 925,56 
€. 
 

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

Financeiro às Atividades Culturais: 

» Para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense / Ballet e Sevilhanas / 4.º trimestre de 2015 

– 634,50 €; 

» Para o Grupo Coral Feminino Paz e Unidade de Alcáçovas / 4.º trimestre de 2015 – 671,40 €; 

» Para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo / 4.º trimestre de 2015 – 236,70 €. 

 

 Foi ratificado o despacho do senhor Presidente, datado de 16 de março de 2016, através do qual 

determinou a colocação de sinalização rodoviária no dia 17 de março de 2016, por ocasião da 

passagem por Viana do Alentejo da 34.ª Volta ao Alentejo em Bicicleta. 

 

 Foi deliberado transferir para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense a importância de 

5.000,00 €, no âmbito da coorganização com o Município do Festival Jovem “Abana Viana”. 
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--- 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, 28 de março de 2016 

 

O Presidente da Câmara, 


