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E D I T A L 
 

PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA A 24 DE 

FEVEREIRO 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 apoiar o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, atribuindo-lhe os 

seguintes prémios do Concurso “Saber Fazer”: 

- 30 bilhetes de cinema (custo de 90,00 €); 

- 40 bilhetes de entrada nas Piscinas Municipais (custo de 70,00 €). 
 

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

Financeiro às Atividades Culturais: 

- Para a Associação Equestre de Viana do Alentejo/Classe de Dança/4.º trimestre de 2015 – 

832,50 €;   

- Para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo/4.º trimestre de 2015 – 234,60 €;  

- Para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo/4.º trimestre de 2015 – 259,80 €;  

- Para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas/4.º trimestre de 2015 – 306,00 €;  

- Para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas”/4.º trimestre de 2015 - 362,70 €.  

  

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

Financeiro às Modalidades Desportivas: 

- Para o Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”/Ténis de Mesa/Transporte/4.º trimestre 

de 2015 – 1.366,74 €;   

- Para o Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”/Ténis de Mesa/1.ª tranche da época 

2015/2016 – 630,00 €;   

- Para a Sociedade União Alcaçovense/Ténis de Mesa/Transporte/4.º trimestre de 2015 – 336,96 

€;   

- Para a Sociedade União Alcaçovense/Ténis de Mesa/1.ª tranche da época 2015/2016 – 270,00 €. 
 

 Foi deliberado transferir para a Associação dos Amigos das Alcáçovas a importância de 1.200,00 

€, como comparticipação nas despesas das atividades realizadas no âmbito do Projeto Alcáçovas 

Outdoor Trails, no terceiro e quarto trimestres de 2015. 
 

 Foi deliberado autorizar a realização, por administração direta, da obra de colocação de 

pavimento em betão junto ao Polidesportivo Descoberto, na freguesia de Aguiar. O custo 

estimado desta obra é de 5.000,00 € e o prazo de execução previsto é de trinta dias. 
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 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 27 de fevereiro corrente no âmbito das atividades da Missão Pais que 

decorrerão em Viana do Alentejo entre os dias 22 e 27 de fevereiro. Pela tarefa será paga a 

importância de 24,39 €, acrescida de IVA. 
 

 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: 

- Luisa Marcelino dos Reis Latas; 

- Angélica Maria Santos. 

De Aguiar: 

- Tomásia Maria Gaio Quaresma Bento. 
 

 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 da Conceição Salgueiro Pereira Meninas;   

- Manuel Noé Traguedo Pacheco;   

- Ilda Maria Pão-Mole Algarvio;   

- João Marcelino Brito;   

- Maria Amélia Salgado Nunes;   

- Maria Custódia Destapado Gregório Milhano;   

- André Mil Homens Baguinho;   

- Maria Manuela Patrocínio Horta Nova Carvalho;   

- Maria Antónia Amante;   

- Antónia Luísa Lagoa Soldado Cascalheira;   

- Jerónima Maria Parreira Espadaneira Guisado;   

- Joaquina Teresa Pão Mole Carochinha Calado;   

- Jacinto António Silveiro;   

- Deolinda Rosa Teixoeira Grilo;   

- Maria Celeste Parreira Miguel Duarte;   

- Joaquina Augusta.   

De Alcáçovas: 

- Filipa de Jesus Grave Lavado;   

- Feliciano Augusto Banha;   

- Carmelitana Maria Sobral Raposo;   

- Augusto Nicolau Baioneta;   

- Filipina Maria Gomes Lopes Carvalhinho.   

De Aguiar: 

- Elvira Maria Rebocho;   

- Lucinda Maria Gaio Quaresma Moço.   
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 Foi deliberado ratificar os despachos do senhor Presidente que concederam os seguintes apoios 

em espécie (cerdência de transporte) a diversas entidades: 

Associações Culturais e Sociais: 

2 de novembro – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Paz e 

Unidade de Alcáçovas para Lisboa/Aeroporto. Custo: 68,90 €.   

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

Etnográfico de Viana do Alentejo ao Montijo para atuação num Lar de Idosos. Custo: 116,63 €.   

12 de novembro – Cedência dos carros de 52 e 19 lugares para uma deslocação dos alunos do 5º 

ano do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo a Valverde e Guadalupe, para uma visita de 

estudo. Custo: 129,98 €.   

15 de novembro – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral 

Feminino de Viana do Alentejo a Lisboa para participar numa festa de angariação de fundos para 

a ACAPO. Custo: 117,00 €.   

21 de novembro – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação da ACRA – Associação 

Cultural e Recreativa Alcaçovense – Grupo de Sevilhanas a Pontes/Setúbal, para uma atuação. 

Custo: 81,27 €.   

23 de novembro - Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da CPCJ – Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo com os alunos de Aguiar para participação 

numa apresentação de um livro em Viana do Alentejo. Custo: 34,72 €;   

27 de novembro – Cedência dos carros de 19 e 52 lugares à CPCJ – Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Viana do Alentejo para uma deslocação dos alunos de Alcáçovas e Aguiar 

para Viana do Alentejo para participar em atividades da CPCJ. Custo: 72,29 €.   

28 de novembro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Cantares 

de Alcáçovas a Borba para participar num encontro de Cante Alentejano para pessoas com 

deficiência. Custo: 137,52 €.   

29 de novembro – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação da Banda filarmónica da 

Sociedade União Alcaçovense a Lisboa, para participar nas comemorações do 1.º de Dezembro. 

Custo: 154,30 €.   

29 de novembro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da Classe de Dança da 

AEVA – Associação Equestre de Viana do Alentejo a Canha/Montijo, para participar num Encontro 

de Sevilhanas. Custo: 161,34 €.   

11 de dezembro – Cedência dos carros de 19 e 52 lugares para uma deslocação da Classe de 

Dança da AEVA – Associação Equestre de Viana do Alentejo a Évora para assistir a um espetáculo 

de bailado com todas as alunas. Custo: 97,93 €.   

12 de dezembro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação da Paróquia de 

Alcáçovas a Vila Viçosa, para participar na peregrinação anual da Catequese. Custo: 153,40 €.   

22 de dezembro – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral  

Feminino de Viana do Alentejo a Torre dos Coelheiros para participar na festa de Natal do Centro 

Social e Paroquial. Custo: 47,92 €.   

8 de janeiro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e Etnográfico 

Paz e Unidade de Alcáçovas a Viana do Alentejo para participar no Cante ao Menino. Custo: 29,96 
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€. O mesmo autocarro fez também o transporte dos Grupos Corais de Viana do Alentejo para o 

Santuário da Senhora D’Aires, com o mesmo objetivo.   

10 de janeiro – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e 

Etnográfico Paz e Unidade a Vila do Bispo, para participar no Cante aos Reis. Custo: 163,70 €.   

12 de janeiro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação das alunas de Ballet e 

Sevilhanas da ACRA – Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense a Lisboa, para assistirem a um 

espetáculo de Ballet. Custo: 154,08 €.   

16 de janeiro – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Clube de Amadores de 

Pesca de Viana do Alentejo a Melides, para receberem as faixas de campeões da época 2015. 

Custo: 122,51 €.   

30 de janeiro – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Coral e 

Etnográfico Paz e Unidade  de Alcáçovas a Viana do Alentejo, a convite da Associação de 

Reformados de Viana. Custo: 49,80 €.   

Desporto: 

8 de novembro – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético 

Clube ao Torrão para participar num jogo de futsal. Custo: 34,99 €.   

14 de novembro – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético 

Clube a Estremoz para participar num jogo de Futsal Séniores. Custo: 99,14 €.   

15 de novembro – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético 

Clube a Viana do Alentejo para participar num jogo de Futsal Iniciados. Custo: 27,86 €.   

22 de novembro – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético 

Clube a Montemor-o-Novo para participar num jogo de Futsal Iniciados. Custo: 44,70 €.   

22 de novembro – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Cultural e 

Desportivo de Aguiar a Nossa Senhora de Machede, para participar num jogo de futebol. Custo: 

66,70 €.   

28 de novembro – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético 

Clube a Montemor-o-Novo para participar num jogo de Futsal Séniores. Custo: 69,89 €.   

11 de dezembro – Cedência do carro de 9 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético 

Clube a Borba para participar num jogo de Futsal Séniores. Custo: 56,31 €.   

12 de dezembro – Cedência do carro de 9 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético 

Clube a Évora para participar num jogo de Futsal Iniciados. Custo: 57,70 €.   

9 de janeiro – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético Clube 

a Sousel, para participar num jogo de futsal. Custo: 67,05 €.   

10 de janeiro – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Cultural e 

Desportivo de Aguiar a Torre de Coelheiros, para participar num jogo de futebol. Custo: 59,90 €.   

16 de janeiro – Cedência do carro de 9 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético Clube 

a Mora, para participar num jogo de futsal. Custo: 97,94 €.   

17 de janeiro – Cedência do carro de 9 lugares para uma deslocação do Alcáçovas Atlético Clube 

a Viana do Alentejo, para participar num jogo de futsal. Custo: 51,63 €.   

24 de janeiro – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Cultural e 

Desportivo de Aguiar, para participar em jogo da Taça Fundação Inatel. Custo: 71,75 €.   

Educação: 
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11 de novembro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação dos alunos de Aguiar a 

Viana do Alentejo para participarem na Feirinha de Outono. Custo: 34,72 €.   

26 de novembro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação dos alunos do 12º ano 

do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo a Lisboa, para uma visita de estudo. Custo: 

178,83 €.   

9 de dezembro – Cedência do carro de 9 lugares para uma deslocação de alunos do Agrupamento 

de Escolas de Viana do Alentejo a Sousel, no âmbito do desporto escolar. Custo: 49,96 €.   

21 de dezembro – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação de professores e 

funcionários do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, de Alcáçovas para Viana para 

participarem no almoço de Natal do Agrupamento. Custo: 34,85 €.   

7 de janeiro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação de alunos da Escola de 

Alcáçovas a Lisboa e Mafra, para uma visita de estudo. Custo: 200,85 €.   

28 de janeiro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação de alunos do Agrupamento 

de Escolas de Viana do Alentejo a Évora, para participarem numa prova no âmbito do Desporto 

Escolar. Custo: 88,02 €.   

7 de novembro – Cedência do carro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral “Os 

Trabalhadores de Alcáçovas” a Borba, para participar na Rota das Tasquinhas. Custo: 62,19 €.   

28 de novembro – Cedência do carro de 52 lugares para uma deslocação conjunta do Grupo Coral 

“Os Trabalhadores de Alcáçovas” com o Grupo Coral Feminino de Alcáçovas a Borba, a fim de 

participarem num Encontro de Cante Alentejano para pessoas com deficiência.   

2 de janeiro – Cedência do carro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Coral “Os 

Trabalhadores de Alcáçovas” a Neves/Beja, a fim de participar no Cante ao Menino. Custo: 112,57 

€.   
 

 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 322 – Substituição de torneira misturadora; 

» Titular do Cartão n.º 166 – Substituição de tomadas e interruptores; 
 

 Foi deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente de 8 de fevereiro de 2016 que concedeu 

subsídio de almoço, escalão B, ao aluno do Ensino Pré-Escolar da Frguesia de Alcáçovas – 

Santiago Miguel Torres da Silva. 
 

 Foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal a ratificação dos procedimentos de despesa que 

tendo sido iniciados em 2015, originaram encargo orçamental só em 2016. 
 

 Foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal a desafetação do domínio público municipal de 

uma parcela de terreno onde se encontram instaladas as bombas de combustível, em Alcáçovas, 

a qual tem 273,16 m2, o qual tem o propósito de, futuramente, o Município poder proceder à 

abertura de um concurso público para concessionar a parcela em causa com destino ao 

funcionamento de bombas de combustível. 
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 Foi deliberado alterar alguns números de polícia na Rua do Progresso, em Viana do Alentejo, em 

virtude da necessidade de ser atribuído um número de polícia novo a um prédio localizado a 

Poente, precisamente onde se inicia a contagem. 
 

 Foi deliberado aceitar as doações de livros e DVD-VHS-CD’s efetuadas por particulares e por 

entidades, em 2015, à Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo e aos Pólos de Alcáçovas e de 

Aguiar. Foi expressado um reconhecido agradecimento a todos os doadores que contribuem para 

o enriquecimento do espólio das Bibliotecas. 
 

 Foi deliberado autorizar a realização, por administração direta, da obra de Execução de um 

Parque de Estacionamento junto à Igreja Matriz de Alcáçovas, com um valor estimado de 

11.500,00 €. 
 

 Foi deliberado autorizar a realização, por administração direta, da obra de Reparação do 

Pavimento Asfáltico na Estrada do Outeiro, com um valor estimado de 2.500,00 €. 
 

 Foi deliberado autorizar a realização, por administração direta, da obra de Instalação de 

Iluminação Pública no Jardim do Mauforo (junto ao PT), com um valor estimado de 3.000,00 €. 
 

 Foi deliberado que o Município de Viana do Alentejo integre a Associação de Municípios da Rota 

da Estrada Nacional 2, Associação de fins específicos que tem como principal objetivo o 

desenvolvimento turístico e a promoção económica e cultural dos Municípios que foram 

atravessados pela antiga Estrada Nacional 2, solicitando à Assembleia Municipal a necessária 

autorização. Foi também deliberado aprovar os respetivos Estatutos. 

 

 

--- 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, 26 de fevereiro de 2016 

 

O Presidente da Câmara, 


