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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO
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ATA N.º 14/2017
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 12 / 07 / 2017

PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS
FALTAS JUSTIFICADAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 17:00 HORAS
FALTAS INJUSTIFICADAS

- JOÃO LUIS BATISTA PENETRA, Vereador, por se encontrar de férias
- ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, Vereadora, por
motivos de saúde

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 06/07/2017
CAIXA ...................................................................................................................................................... 4.209,77 €
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 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA ............................................................... 1.000,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS .................................................................................

1.865.443,90 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .......................................................................................... 707.868,88 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ..........................................................................................

50.846,18 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................. 9.356,72 €
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 .........................................................................

199.733,18 €

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ............................................................................................ 102.527,98 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ....................................................................................... 146.089,90 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 .....................................................................................

94.724,86 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ......................................................................................... 84.959,45 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 ............................................................................................ 50.864,41 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214 .......................................................................................... 300.000,00 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................... 1.869.653,67 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................... 1.683.222,64 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS .......................................................................................................... 186.431,03 €
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O senhor 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. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 28 de junho de 2017; ------------------------ -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 da 2.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos; --------------------------------- -6. Proposta de ratificação da 26.ª alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------7. Proposta de ratificação da 4.ª alteração ao Orçamento da Receita; -----------------------------------------------8. Proposta de ratificação da 27.ª alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------9. Proposta de ratificação da 14.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; -----------------------------10. Proposta de ratificação da 28.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------11. Proposta de ratificação da 17.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------------------12. Proposta de ratificação da 29.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------13. Proposta de ratificação da 18.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------------------14. Proposta de ratificação da 30.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------15. Proposta de ratificação da 19.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------------------16. 31.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------------------------17. 20.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------------------------18. 15.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; -----------------------------------------------19. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou solicitar à Assembleia
Municipal a necessária autorização para a assunção dos compromissos plurianuais decorrentes do
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Sporting Clube de Viana do
Alentejo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou solicitar à Assembleia
Municipal a necessária autorização para a assunção dos compromissos plurianuais decorrentes do
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Sport Clube Alcaçovense; -------21. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou solicitar à Assembleia
Municipal a necessária autorização para atribuição de Medalha de Honra do Município à Empresa
“Casa Maria Vitória”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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22. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou solicitar à Assembleia
Municipal a necessária autorização para a assunção dos encargos plurianuais decorrentes do Projeto
“Rota Tons de Mármore”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------23. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo celebrado com o Sporting Clube de Viana do Alentejo; -----------------------24. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo celebrado com o Sport Clube Alcaçovense; --------------------------------------25. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou uma transferência de
verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo; -------------------26. Pedido de autorização para a realização de vacada popular em Aguiar; -----------------------------------------27. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença especial de ruído à
Associação dos Amigos Aguiarenses; --------------------------------------------------------------------------------------28. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu isenção do pagamento das
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído à Associação dos Amigos Aguiarenses; ----------29. Proposta de fixação do preço de venda de copos de barro nos Postos de Turismo e outros espaços
municipais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Aditamento ao Acordo de
Colaboração do Programa de Expansão e Desenvolvimento Pré-Escolar, relativo ao ano letivo
2016/2017; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou a Adenda ao Programa de
Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico no ano
letivo 2015/2016; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------32. Comunicação relativa à celebração de contrato de aquisição de serviços/Bairro da Música Lda.; -------33. Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades
Desportivas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34. Proposta de transferência de verba para a Cáritas Diocesana de Évora, com destino ao Pólo da Cáritas
de Viana do Alentejo (limpeza e manutenção de edifício); ----------------------------------------------------------35. Proposta de transferência de verba para a Associação de Caçadores e Pescadores de Aguiar
(atividades de lazer e convívio no mês de junho); ----------------------------------------------------------------------36. Proposta de transferência de verba para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo (atividades a
desenvolver (festa de aniversário)); ----------------------------------------------------------------------------------------37. Proposta de transferência de verba para Associação Galopar & Pedalar – Clube (organização da 9.ª
Maratona BTT); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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38. Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense (obras de reparação e
conservação da sede); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------39. Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense (organização
da iniciativa “Summer Spot”); -----------------------------------------------------------------------------------------------40. Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense (obras de reparação
e conservação da sede); -------------------------------------------------------------------------------------------------------41. Proposta de emissão de parecer favorável à aprovação da operação de emparcelamento simples
requerida pela Sociedade Agrícola San Bartolomé, S.A.; --------------------------------------------------------------42. Proposta de notificação dos promotores da obra sita na Travessa do Rossio, n.ºs 8 e 10, em Viana do
Alentejo, para que apresentem pedido de legalização; ---------------------------------------------------------------43. Proposta de dispensa do cumprimento de normas técnicas num processo de legalização de parte da
construção sita na Rua Padre Américo, nºs 41 e 43 em Viana do Alentejo. -------------------------------------O senhor Presidente informou que os senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, não
estão hoje presentes, respetivamente por motivo de férias e por questões de saúde. Propôs a justificação
das respetivas faltas, as quais, mediante votação por escrutínio secreto, foram justificadas por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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:
- O senhor Presidente informou que o Técnico Superior Bruno Borges, cessou funções no Município de
Viana do Alentejo, no dia 30 de junho, tendo sido admitido, através de procedimento concursal, na
CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo – Direção de Serviços de
Ordenamento do Território. O senhor Presidente deixou uma nota de reconhecimento pelo bom trabalho
desenvolvido enquanto chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal e, depois, como Técnico Superior. --------- O senhor Presidente informou sobre o ponto de situação das obras de Requalificação do Centro
Histórico de Viana do Alentejo – 2.ª fase, referindo que, conforme se tinha previsto, se registaram
algumas dificuldades na abertura das valas no troço da Rua da Graça que a liga a Rua Teófilo Braga à Rua
das Escadinhas, assim como também no início do troço desta última rua, compreendido entre a referida
Rua da Graça e a Rua Eusébio Leão. No caso do troço da Rua da Graça, trata-se de uma zona nunca antes
aberta, pelo que o substrato geológico, de pedra mármore muito dura, estava ainda praticamente
intocado. A pedra apenas pode ser removida pelo recurso ao martelo pneumático, quando há alguns
anos atrás era possível fazê-lo com rebentamentos de cargas explosivas que aceleravam a degradação da
rocha. Esses rebentamentos atualmente são proibidos em meio urbano. O senhor Presidente referiu que
Já se encontra a decorrer a intervenção junto à zona das escadinhas. Estas serão parcialmente
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desmontadas, procedendo-se à marcação das respetivas pedras para depois serem recolocadas nos
mesmos lugares. As obras de Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo – 2.ª fase estão a
decorrer com bom ritmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que em conformidade com o que foi divulgado na Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal de 29 de junho, a EBSIS – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana
do Alentejo, vai ser alvo de requalificação, num investimento total de cerca de 1.500.000,00€ (um milhão
e quinhentos mil euros). A urgência da obra impõe-se pelo estado de degradação a que chegou o edifício
construído há cerca de trinta anos, nunca tendo beneficiado de uma intervenção de fundo. O senhor
Presidente disse que foi com determinação e persistência que o Município conseguiu uma parceria com o
Ministério da Educação, permitindo o início da obra a concursar por este Município e financiada por
fundos comunitários em cerca de oitenta e cinco por cento. Relembrou ainda que ocorreram muitas
manifestações por parte das associações de pais, dos alunos, dos professores e das direções do
Estabelecimento, só agora havendo a possibilidade de se avançar para a intervenção. O senhor
Presidente sublinhou que embora esta intervenção não seja a ideal, é a suficiente para requalificar o
essencial, nomeadamente a remoção das coberturas de amianto, a melhoria da climatização, das
eletrificações e das canalizações e o arranjo de alguns espaços. O senhor Presidente referiu ainda que,
depois de várias diligências junto do Governo, a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação,
Professora Alexandra Leitão, deslocou-se a Viana do Alentejo, onde visitou a escola, em janeiro, tendo
sido reiterada a necessidade urgente da sua intervenção. O senhor Presidente congratulou-se por esta
conquista tão importante e necessária para todo o Concelho, frisando que apesar da competência da
requalificação da Escola ser do Estado, o Município não quis voltar as costas ao problema, por entender
que esta é a única maneira de melhorar as condições de trabalho dos alunos, professores, pessoal auxiliar
e comunidade escolar em geral. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no âmbito das obras de reparação e conservação de alguns edifícios
municipais, se está a proceder à pintura do Cineteatro Vianense. ----------------------------------------------------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 28 de junho de 2017 – A
Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 28 de junho de 2017. ---------------- -Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 29 de
junho, nos Paços do Município, foi assinado o contrato relativo à Empreitada de Requalificação do Centro
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Histórico de Alcáçovas com a Empresa Protecnil - Sociedade Técnica de Construções S.A. O senhor
Presidente recordou que este projeto foi submetido a uma candidatura a fundos comunitários, no âmbito
do Programa Regional Alentejo 2020, inserido no PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana
Sustentável. A candidatura foi aprovada e o investimento previsto é de cerca de 1.100.000,00€ (um
milhão e cem mil euros). A obra será realizada em duas fases numa extensão de aproximadamente
1,8km, sendo que a primeira intervenção englobará o espaço público que irradia da Praça da República
até ao Largo da Igreja Matriz e ao conjunto do Palácio dos Fragoso-Barahona, Torre do Relógio e Edifício
do Antigo Cinema. Esta operação tem como objetivos principais a requalificação dos acessos pedonais do
centro urbano de Alcáçovas, garantindo a existência de percursos acessíveis, inclusivos e seguros aos
principais serviços e equipamentos públicos, a melhoria da qualidade do ambiente urbano nas suas
diferentes vertentes e componentes, bem como a regeneração das redes de infraestruturas,
nomeadamente a rede de abastecimento de água, da rede de saneamento de águas residuais, rede
elétrica e telecomunicações. O senhor Presidente informou que o Contrato já seguiu para análise do
Tribunal de Contas, aguardando-se o respetivo Visto. --------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 30 de junho, conjuntamente com o senhor Vice-Presidente e
com o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho esteve presente no V Encontro de
Empresários, na Quinta do Cerrado, em Viana do Alentejo, promovido pelo Município e que contou com a
presença de cerca de 40 empresários. O Encontro abordou os apoios no âmbito do Programa de
Desenvolvimento Rural (PDR2020), o SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego,
que tem como objetivo apoiar projetos de criação, expansão ou modernização de micro e pequenas
empresas, até 49 trabalhadores, criadas há mais de 5 anos, com criação líquida de emprego. As
candidaturas que apresentem um investimento com custo elegível até 100.000,00€ (cem mil euros) têm
como promotora a Associação Terras Dentro, enquanto que as candidaturas com um investimento
superior e até 235.000,00€ (duzentos e trinta e cinco mil euros) têm como entidade promotora a CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Também a nova medida Contrato Emprego, lançada em
janeiro de 2017 pelo IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, foi abordada. O senhor
Presidente esclareceu que esta medida visa a integração de candidatos inscritos no IEFP – Instituto de
Emprego e Formação Profissional há 6 meses consecutivos. Foram ainda abordados temas como o
turismo e a sua promoção externa, bem como a Linha Capitalizar, da CGD – Caixa Geral de Depósitos,
destinada a micro e pequenas empresas, com montantes até 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros) e até
50.000,00€ (cinquenta mil euros), respetivamente. No final do Encontro, o senhor Presidente da Câmara
entregou a Medalha de Honra do Município à Casa Maria Vitória, uma pequena e média empresa
considerada “PME Excelência”, única empresa do nosso Concelho que tem esta distinção, sedeada em

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12/07/2017

Fl.7

____________

__________

____________

__________

Alcáçovas. Sendo uma das principais empresas empregadoras do Concelho, representa a continuidade da
tradição doceira local, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento do território. O Encontro
terminou com um Almoço-Convívio com todos os participantes. ------------------------------------------------------ O senhor Presidente referiu que no dia 1 de julho, com o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal –
Miguel Bentinho esteve presente no espetáculo comemorativo do 20.º Aniversário da Classe de Dança da
Associação Equestre de Viana do Alentejo, denominado “Let me Live”, que decorreu no Cineteatro
Vianense. O senhor Presidente manifestou o seu agradecimento aos órgãos socias da Associação, às
responsáveis da Classe de Dança, à Professora e às Alunas, pelo trabalho desenvolvido em prol da cultura
no Concelho, ao longo dos últimos 20 anos, felicitando ainda todas as famílias e público presente. --------- O senhor Presidente informou que também no dia 1 de julho, em conjunto com o senhor Presidente da
Assembleia Municipal e o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, visitou o stand do
IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional de Évora, na Feira de S. João 2017, em Évora, no qual
os alunos do Curso de Oleiro, que se encontra a ser promovido em Viana do Alentejo, puderam
demonstrar as técnicas que estão a aprender, trabalhando in loco e exibindo as suas próprias peças. O
senhor Presidente recordou que este curso se destina a adultos e confere equivalência ao 9.º ano de
escolaridade, numa parceria entre o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional de Évora e o
Município. Recordou ainda que este curso surgiu no âmbito de uma estratégia delineada pelo Município,
a qual alia a tradição à modernidade, valorizando e preservando a identidade cultural do Concelho. Foi
oferecida aos visitantes institucionais do referido stand uma peça em barro, concebida pelos alunos do
Curso de Oleiro de Viana do Alentejo, realizada em contexto de sala de aula, como forma de
agradecimento da visita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 7 de julho, decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia de
Viana do Alentejo, uma reunião entre o Centro UNESCO – Aldeia das Ciências, a Comissão Nacional da
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e a Fundación
Ciudadanía, na qual foram debatidos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Após a reunião, foi
assinado um Protocolo entre o Centro UNESCO – Aldeia das Ciências e o Município de Viana do Alentejo,
com vista à criação do Pólo dos Patrimónios, em Viana do Alentejo. Este é um projeto que envolve toda a
população que está inserida no Concelho, para que se mobilize à volta de uma determinada temática,
cujo foco será o artesanato e as artes, abarcando a poesia popular, o barro/olaria e os chocalhos. De uma
forma sucinta, com este Protocolo pretende-se a criação de um Pólo do Centro UNESCO – Aldeia das
Ciências em Viana do Alentejo, com espaço de exposição e atividades dedicado aos Patrimónios do
Alentejo, promovendo, assim, exposições temáticas, eventos sobre patrimónios, atividades temáticas
com o Agrupamento de Escolas e preservação de memórias locais. O senhor Presidente disse que
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considera este mais um pequeno passo a somar a tantos outros, sempre com vista à preservação das
nossas tradições, aliando-as à modernidade. Nesta reunião, para além de si, estiveram presentes os
senhores Vice-Presidente da Câmara, o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, o
Secretário-Geral do Centro UNESCO – Aldeia das Ciências, Aires Carvalho e outos representantes das
instituições já referidas. O senhor Presidente, de acordo com as palavras do Secretário-Geral do Centro
UNESCO – Aldeia das Ciências, Aires Carvalho, informou que está a ganhar forma uma nova candidatura à
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, desta feita designada
Rede de Cidades Criativas. Esta Rede procura desenvolver a cooperação internacional entre as cidades
que identificaram a criatividade como um fator estratégico para o desenvolvimento sustentável, no
âmbito de parcerias, incluindo os setores público e privado, organizações profissionais, comunidades,
sociedade civil e instituições culturais. A Rede de Cidades Criativas facilita a partilha de experiências,
conhecimentos e recursos entre as cidades membros, como forma de promover o desenvolvimento das
indústrias criativas locais e promover a cooperação mundial para o desenvolvimento urbano sustentável.
- O senhor Presidente referiu que entre os dias 7 e 9 de julho decorreu a sétima edição do Festival Jovem
– Abana Viana, na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo. No primeiro dia do Festival, as atividades
iniciaram-se na Piscina Municipal, seguidas de Futsal, no âmbito do Torneio Bairros do Concelho. À noite,
decorreram concertos com Mia Rose e Valas, seguidos do DJ Vmax e Zinko. No dia 8, decorreram também
atividades na Piscina Municipal e um SunSet com o DJ Paulo B. Seguiu-se a Final do referido Torneio
Bairros do Concelho. Os concertos estiveram a cargo de Tiago Lamy, Piruka, Putzgrilla, tendo a noite
terminado com a DJ Angelita. O último dia do evento contou também com atividades na Piscina,
seguindo-se uma sessão de Fit Experiences (Pilates, Ginástica Localizada, Zumba e Hit). À noite, teve lugar
um espetáculo de Stand Up Comedy com Ana Arrebentinha, seguindo-se uma atuação com o DJ Mira.
Embora ainda não tenha sido realizada a reunião de balanço do evento, o senhor Presidente referiu que
se registou uma grande adesão, dos mais jovens aos mais velhos. O senhor Presidente relembrou que
este evento foi criado em 2011, colmatando algumas insuficiências nas atividades dirigidas à Juventude e
sublinhou que este Executivo tem tentado melhorar a qualidade do Festival, tendo para isso estabelecido
uma parceria com a ACRA – Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense e também com “grupos de
jovens”, que se juntaram e deram o seu contributo para o crescimento do Festival. O senhor Presidente
manifestou um agradecimento a todos os que contribuíram e trabalharam para o sucesso deste evento,
em particular os trabalhadores das Autarquias. ---------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 9 de julho, com o senhor Presidente da Assembleia Municipal,
o senhor Vereador Paulo Manzoupo e o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal - Miguel Bentinho,
esteve presente nas Comemorações do 35.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros
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Voluntários de Viana do Alentejo, que decorreram no Cineteatro Vianense. Na ocasião, agradeceu
publicamente a todos os bombeiros desta Associação por todo o seu trabalho diário e voluntário em prol
das populações do Concelho, estendendo esse agradecimento às respetivas famílias. O senhor Presidente
aludiu ao Voto de Pesar pelo bombeiro e pelos civis falecidos na tragédia de Pedrógão Grande e
concelhos limítrofes e ao Voto de Louvor pela coragem e altruísmo de todos os bombeiros portugueses,
nos quais estão incluídos os de Viana do Alentejo, informando que estes Votos de Pesar e Louvor foram
aprovados por unanimidade na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 29 de junho do presente
ano. O senhor Presidente, na referida Sessão Comemorativa, recordou que o Município sempre tem
estado solidário com os seus Bombeiros, estando sempre presente nos momentos e nas ações essenciais.
O senhor Presidente informou sobre o apoio especial concedido pelo Município nesse dia: 5.000,00€
(cinco mil euros), sendo que 1.000,00€ (mil euros) se destinam a comparticipar nas despesas inerentes ao
almoço de aniversário e 4.000,00€ (quatro mil euros) a comparticipar nas despesas relacionadas com
equipamentos/viaturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 11 de julho decorreu a Palestra “O que dizem os nossos
cães?”, promovida por Cláudia Gaio, aluna do Curso de Ciências da Educação da Universidade de Évora e
que realizou um estágio do Município, em parceria com a Universidade Popular Túlio
Espanca/Universidade de Évora. Para além de si, intervieram na Sessão de Abertura, Cláudia Gaio e o
Professor Bravo Nico – Diretor da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora. De seguida
foi tempo para refletir sobre “Adoção na perspetiva institucional”, tendo uma Técnica do Município
partilhado o que este Município tem feito nesta matéria, nomeadamente no que concerne às adoções
dos animais que são recolhidos. Uma Técnica da Quinta Pedagógica do Pomarinho, da Associação de
Paralisia Cerebral de Évora, abordou o trabalho desenvolvido na Quinta e a Professora Maria Antónia
Lima, da Universidade de Évora, esclareceu os presentes sobre a legislação em vigor. As conclusões foram
apresentadas pela Professora Lurdes Pratas Nico, da Universidade de Évora, que partilhou ainda a
história da sua cadela. O senhor Presidente transmitiu que o Município tem feito esforços nesta matéria,
mesmo dispondo de um “Canil” obsoleto e com capacidade muito limitada. Referiu ainda que o
Município tem colaborado com a DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais e com a DGAV – DireçãoGeral de Alimentação e Veterinária, dando seguimento ao estabelecido na Portaria 146/2017, de 26 de
abril, sobretudo numa perspetiva de encontrar solução para esta problemática, à qual este Executivo é
sensível. Dentro das suas capacidades, o Município tem promovido a adoção dos animais que são
recolhidos, entregando-os esterilizados, vacinados, desparasitados e com identificação eletrónica aos
novos donos, mesmo antes da entrada em vigor da legislação nacional que prevê essas obrigações. -------
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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 da 2.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos – A Câmara
ratificou por unanimidade a segunda revisão ao Plano Plurianual de Investimentos. ----------------------------Ponto seis) Proposta de ratificação da 26.ª alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara ratificou por
unanimidade a vigésima sexta alteração ao Orçamento da Despesa. -------------------------------------------Ponto sete) Proposta de ratificação da 4.ª alteração ao Orçamento da Receita – A Câmara ratificou por
unanimidade a quarta alteração ao Orçamento da Receita. ------------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de ratificação da 27.ª alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara ratificou por
unanimidade a vigésima sétima alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------------Ponto nove) Proposta de ratificação da 14.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – A Câmara
ratificou por unanimidade a décima quarta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -----------------Ponto dez) Proposta de ratificação da 28.ª alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara ratificou por
unanimidade a vigésima oitava alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------------------Ponto onze) Proposta de ratificação da 17.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – A Câmara
ratificou por unanimidade a décima sétima alteração ao Plano de Atividades Municipais. ---------------------Ponto doze) Proposta de ratificação da 29.ª alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara ratificou
por unanimidade a vigésima nona alteração ao Orçamento da Despesa. -------------------------------------------Ponto treze) Proposta de ratificação da 18.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – A Câmara
ratificou por unanimidade a décima oitava alteração ao Plano de Atividades Municipais. ---------------------Ponto catorze) Proposta de ratificação da 30.ª alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara ratificou
por unanimidade a trigésima alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de ratificação da 19.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – A Câmara
ratificou por unanimidade a décima nona alteração ao Plano de Atividades Municipais. -----------------------Ponto dezasseis) 31.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a trigésima primeira proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------Ponto dezassete) 20.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – A Câmara aprovou por
unanimidade a vigésima proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. ------------------------Ponto dezoito) 15.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – A Câmara aprovou
por unanimidade a décima quinta proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -------------
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Ponto dezanove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou solicitar à
Assembleia Municipal a necessária autorização para a assunção dos compromissos plurianuais
decorrentes do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Sporting Clube de
Viana do Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 29 de
junho de 2017 que determinou o envio à Assembleia Municipal do pedido de autorização para serem
assumidos os encargos plurianuais decorrentes do futuro Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo a celebrar com o Sporting Clube de Viana do Alentejo. O despacho foi proferido ao abrigo do
disposto no n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tendo em conta as
necessidades apresentadas pelo Sporting Clube de Viana do Alentejo, designadamente a urgência de
disponibilidades financeiras para fazer face à planificação da próxima época desportiva, bem como o
facto do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo apenas ter sido agora enviado pelo Clube ao
Município, impossibilitando que este assunto tivesse sido submetido à Câmara Municipal na reunião de
28 de junho de 2017. A previsão de repartição de transferência de verbas nos anos de 2017 e de 2018,
para fazer face a despesas correntes, é de 31.500,00 € (trinta e um mil e quinhentos euros) e de
13.500,00 € (treze mil e quinhentos euros), respetivamente. ----------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou solicitar à
Assembleia Municipal a necessária autorização para a assunção dos compromissos plurianuais
decorrentes do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Sport Clube
Alcaçovense – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 29 de junho de
2017 que determinou o envio à Assembleia Municipal do pedido de autorização para serem assumidos os
encargos plurianuais decorrentes do futuro Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a
celebrar com o Sport Clube Alcaçovense. O despacho foi proferido ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º
35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tendo em conta as necessidades apresentadas pelo
Sport Clube Alcaçovense, designadamente a urgência de disponibilidades financeiras para fazer face à
planificação da próxima época desportiva, bem como o facto do Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo apenas ter sido agora enviado pelo Clube ao Município, impossibilitando que este assunto
tivesse sido submetido à Câmara Municipal na reunião de 28 de junho de 2017. A previsão de repartição
de transferência de verbas nos anos de 2017 e de 2018, para fazer face a despesas correntes, é de
22.050,00 € (vinte e dois mil e cinquenta euros) e de 8.700,00 € (oito mil e setecentos euros),
respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou solicitar à
Assembleia Municipal a necessária autorização para atribuição de Medalha de Honra do Município à
Empresa “Casa Maria Vitória” – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente
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de 29 de junho de 2017 que determinou a atribuição da Medalha de Honra do Município à Empresa “Casa
Maria Vitória”, de Alcáçovas e o envio do respetivo pedido de autorização à Assembleia Municipal. O
despacho foi proferido ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, tendo em conta a intenção de aproveitar a sessão da Assembleia Municipal realizada a 29 de
junho de 2017 para que a Medalha de Honra pudesse ser atribuída no dia do Encontro de
Empresários/2017, que teve lugar no dia 30 de junho de 2017. Os fundamentos da decisão de atribuição
desta Medalha são essencialmente os seguintes:
A Casa Maria Vitória, para além de representar a continuidade da tradição doceira local, tem vindo a
assumir-se como uma das principais empregadoras do concelho, contribuindo de forma decisiva para o
desenvolvimento do território. As diversas distinções obtidas no campo empresarial nos últimos anos são
um testemunho evidente do cariz inovador e distintivo da atividade da Casa Maria Vitória. -------------Ponto vinte e dois) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou solicitar
à Assembleia Municipal a necessária autorização para a assunção dos encargos plurianuais decorrentes
do Projeto “Rota Tons de Mármore” – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor
Presidente de 29 de junho de 2017 que determinou o envio à Assembleia Municipal do pedido de
autorização para serem assumidos os encargos plurianuais decorrentes do Projeto “Rota Tons de
Mármore”, objeto de financiamento de 90% por via do Programa Valorizar-Portugal 2020. O despacho foi
proferido ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
tendo em conta a imprescindibilidade de aproveitar a sessão da Assembleia Municipal realizada a 29 de
junho de 2017 para obtenção da autorização para assunção dos encargos plurianuais. A previsão de
repartição desses encargos é a seguinte:
a) 70.000,00 € para estudos e consultadoria, sendo 30.000,00 € em 2017 e 40.000,00 € em 2018; ---------b) 50.000,00 € para despesas de capital (escadas, passadiços, etc.), só em 2018. --------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo celebrado com o Sporting Clube de Viana do Alentejo – A
Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 3 de julho de 2017 que aprovou o
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado com o Sporting Clube de Viana do
Alentejo. O despacho foi proferido ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, justificando-se a excecionalidade e urgência da situação pelo facto do
Diretor do Clube estar ausente desde o início do mês de julho, situação incompatível com a assinatura do
contrato após a reunião de hoje. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor Presidente recordou que a Assembleia Municipal na sessão ordinária de 29 de junho de 2017,
autorizou

a

assunção

dos

compromissos

plurianuais

inerentes

ao

Contrato-Programa

de

Desenvolvimento Desportivo em causa. -------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado com o Sport Clube Alcaçovense – A
Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 3 de julho de 2017 que aprovou o
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado com o Sport Clube Alcaçovense. O
despacho foi proferido ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, justificando-se a excecionalidade e urgência da situação pelo facto do Diretor do Clube estar
ausente desde o início do mês de julho, situação incompatível com a assinatura do contrato após a
reunião de hoje. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente recordou que a Assembleia Municipal na sessão ordinária de 29 de junho de 2017,
autorizou

a

assunção

dos

compromissos

plurianuais

inerentes

ao

Contrato-Programa

de

Desenvolvimento Desportivo em causa. -------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou uma
transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo
– A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 7 de julho de 2017 que
determinou uma transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Viana do Alentejo. O despacho foi proferido ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I à Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro e fundamentou-se na necessidade de transferir de imediato o apoio
solicitado pela Associação, quer para as comemorações do seu 35.º aniversário, quer para a reparação de
diversos equipamentos. A verba transferida foi de 5.000,00 € (cinco mil euros), assim descriminada:
- 1.000,00 € (mil euros) – apoio na comparticipação de despesas com as referidas comemorações; --------- 4.000,00 € (quatro mil euros) – apoio na comparticipação de despesas com reparações de vários
equipamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e seis) Pedido de autorização para a realização de vacada popular em Aguiar – A Câmara
deliberou por unanimidade conceder a necessária autorização para a realização de uma vacada popular
em Aguiar, no dia 16 de julho de 2017, promovida pela Associação dos Amigos Aguiarenses. ----------------Ponto vinte e sete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença
especial de ruído à Associação dos Amigos Aguiarenses – A Câmara ratificou por unanimidade o
despacho do senhor Presidente de 3 de julho de 2017, que concedeu licença especial de ruído à
Associação dos Amigos Aguiarenses para a realização das Festas de Verão em Aguiar, nos dias 14 a 16 de
julho corrente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto vinte e oito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu isenção do
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído à Associação dos Amigos
Aguiarenses – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 3 de julho de
2017 que concedeu à Associação dos Amigos Aguiarenses a isenção do pagamento da taxa devida pela
concessão da licença especial de ruído para a realização das Festas de Verão em Aguiar, nos dias 14 a 16
de julho corrente. Nos termos do n.º 7 do art.º 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas do Município, para
a isenção do pagamento da referida taxa, foi reconhecido que a iniciativa em causa tem interesse
municipal. A receita não arrecadada é de 182,34 € (cento e oitenta e dois euros e trinta e quatro
cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e nove) Proposta de fixação do preço de venda de copos de barro nos Postos de Turismo e
outros espaços municipais – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a
Câmara deliberou por unanimidade fixar em 0,80 € (oitenta cêntimos) com IVA incluído, o preço unitário
de venda de copos de barro nos Postos de Turismo e outros espaços municipais. -------------------------------Ponto trinta) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Aditamento ao
Acordo de Colaboração do Programa de Expansão e Desenvolvimento Pré-Escolar, relativo ao ano
letivo 2016/2017 – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 12 de abril de 2017 que aprovou o
Aditamento ao Acordo de Colaboração do Programa de Expansão e Desenvolvimento Pré-Escolar relativo
ao ano letivo 2016/2017, celebrado entre o Município, a Direção-Geral dos Estabelecimentos e o Instituto
de Segurança Social – Centro Distrital de Évora. ---------------------------------------------------------------------------Ponto trinta e um) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou a Adenda ao
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1.º ciclo do Ensino
Básico no ano letivo 2015/2016 – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 24 de maio de 2017
que aprovou a Adenda ao Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos
do 1.º ciclo do Ensino Básico, relativo ao ano letivo 2015/2016, celebrado entre o Município e a DireçãoGeral dos Estabelecimentos Escolares. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta e dois) Comunicação relativa à celebração de contrato de aquisição de serviços/Bairro da
Música Lda. – Nos termos das disposições conjugadas dos n.ºs 4 e 12 do art.º 49.º da Lei n.º 42/2016, de
28 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2017), a Câmara tomou conhecimento da autorização
concedida pelo senhor Presidente da Câmara no dia 27 de junho de 2017, para a celebração do seguinte
contrato de prestação de serviços, com diferente objeto e contraparte de contrato vigente em 2016:
- Prestador de serviços: Bairro da Música, Lda.; -----------------------------------------------------------------------------
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- Objeto do contrato: realização de um espetáculo musical com o artista “Jorge Palma” no dia 22 de julho
de 2017; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Montante: 13.100,00 €, acrescido de IVA. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta e três) Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro
às Modalidades Desportivas – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano
e ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para o Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”, as seguintes importâncias
relativas à Modalidade “Ténis de Mesa” / 2.º trimestre de 2017:
- Transportes – 2.244,24 € (dois mil duzentos e quarenta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos); ------ Prémios – 500,00 € (quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta e quatro) Proposta de transferência de verba para a Cáritas Diocesana de Évora, com
destino ao Pólo da Cáritas de Viana do Alentejo (limpeza e manutenção de edifício) – Nos termos da
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir para a Cáritas Diocesana de Évora, com destino ao Pólo da Cáritas de Viana do Alentejo, a
importância de 500,00 € (quinhentos euros) como comparticipação nas despesas de limpeza e
manutenção do edifício onde funciona o Pólo. -----------------------------------------------------------------------------Ponto trinta e cinco) Proposta de transferência de verba para a Associação de Caçadores e Pescadores
de Aguiar (atividades de lazer e convívio no mês de junho) – Dado o impedimento do senhor Vereador
Paulo Manzoupo para participar na discussão e votação do assunto contante deste ponto da Ordem de
Trabalhos, o mesmo não pode ser tratado, por inexistência de quórum. -------------------------------------------Ponto trinta e seis) Proposta de transferência de verba para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo
(atividades a desenvolver (festa de aniversário)) – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Casa do
Benfica em Viana do Alentejo a importância de 400,00 € (quatrocentos euros) como comparticipação nas
despesas de atividades a desenvolver, nomeadamente por ocasião da sua festa de aniversário. ------------Ponto trinta e sete) Proposta de transferência de verba para Associação Galopar & Pedalar – Clube
(organização da 9.ª Maratona BTT – Dado o impedimento do senhor Vereador Paulo Manzoupo para
participar na discussão e votação do assunto contante deste ponto da Ordem de Trabalhos, o mesmo não
pode ser tratado, por inexistência de quórum. ----------------------------------------------------------------------------Ponto trinta e oito) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense (obras de
reparação e conservação da sede) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Sociedade União Alcaçovense a
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importância de 3.000,00 € (três mil euros) como comparticipação nas despesas referentes a obras de
reparação e conservação na sua sede. ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta e nove) Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa
Alcaçovense (organização da iniciativa “Summer Spot”) – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação
Cultural e Recreativa Alcaçovense a importância de 4.995,00 € (quatro mil novecentos e noventa e cinco
euros) como comparticipação nas despesas de organização da iniciativa “Summer Spot”, a decorrer por
ocasião e no recinto da Feira do Chocalho/2017. --------------------------------------------------------------------------Ponto quarenta) Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense
(obras de reparação e conservação da sede) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento
Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Tauromáquica
Alcaçovense a importância de 5.000,00 € (cinco mil euros) como comparticipação nas despesas
referentes a obras de reparação e conservação na sua sede. ----------------------------------------------------------Ponto quarenta e um) Proposta de emissão de parecer favorável à aprovação da operação de
emparcelamento simples requerida pela Sociedade Agrícola San Bartolomé, S.A. – Nos termos da
Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por
unanimidade emitir parecer favorável à aprovação da operação de emparcelamento simples entre
prédios mistos e rústicos da freguesia de Viana do Alentejo – Herdade das Romeiras e Quinta Nova,
requerida pela Sociedade “Agrícola San Bartolomé, S.A. (Processo n.º 42/17). ------------------------------------Ponto quarenta e dois) Proposta de notificação dos promotores da obra sita na Travessa do Rossio, n.ºs
8 e 10, em Viana do Alentejo, para que apresentem pedido de legalização – Nos termos da Informação
Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por
unanimidade notificar os promotores da obra sita na Travessa do Rossio, n.ºs 8 e 10, em Viana do
Alentejo, para que no prazo de trinta dias a contar da receção da notificação, procedam à apresentação
do pedido de legalização das alterações efetuadas na obra sem comunicação prévia à Câmara Municipal e
das obras realizadas sem a respetiva comunicação prévia aplicável (Processo n.º 59/17). ---------------------Ponto quarenta e três) Proposta de dispensa do cumprimento de normas técnicas num processo de
legalização de parte da construção sita na Rua Padre Américo, nºs 41 e 43 em Viana do Alentejo – Nos
termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos quanto ao
Processo n.º 39/17, relativo a uma obra sita na Rua Padre Américo, n.º 41 e 43, em Viana do Alentejo; a
Câmara deliberou por unanimidade aplicar à situação em causa o disposto no n.º 5 do art.º 102.º-A do
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 15 de
dezembro, alterado e republicado em Anexo ao Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro,
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abreviadamente referido como RJUE, dispensando o edifício do cumprimento das normas técnicas
relativas à construção que se encontram em desconformidade com o referido Regulamento, por
considerar que não é razoável exigir o seu cumprimento, ainda que conste do registo do prédio que o
edifício, terá sido “construído de novo em julho de 1958” (o que indicia que poderá previsivelmente ter
sido construído em plena vigência do RGEU). --------------------------------------------------------------------------------

Presença de Público: Esteve presente a Sr.ª D. Jacinta Rã Sousa que preguntou sobre a possibilidade de
consultar o processo relativo à demolição do edifício dos Moinhos de Santo António/antiga fábrica de
rações Fratejo, em Viana do Alentejo. Disse que o seu pedido é motivado pelo facto de estar a ser
constantemente insultada por se manifestar contra a demolição efetuada e daí o seu interesse em
perceber como decorreu esse processo. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vice-Presidente solicitou a presença das senhoras Arquiteta Maria Inês Núncio e Jurista Estela
Rodrigues que referiram ter que analisar a legitimidade da requerente para consultar o processo. ---------O senhor Presidente disse ter a ideia de que, após conclusão, os processos são públicos. ---------------------A Dra. Estela Rodrigues referiu que nem todos os processos que estão finalizados podem ser
disponibilizados para consulta. --------------------------------------------------------------------------------------------------A munícipe Jacinta Rã Sousa foi informada de que o seu pedido será analisado e ser-lhe-á dada uma
resposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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