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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO
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ATA N.º 18/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 28 / 07 / 2016

PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
JOÃO LUIS BATISTA PENETRA
ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 17:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 22/07/2016

CAIXA ........................................................................................................................................................................ 4.186,88 €
FUNDOS DE MANEIO ................................................................................................................................................. 3.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES ........................................................................................... 1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ..................................................................................................... 1.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 3 – FLORBELA DA LUZ DESCALÇO FERNANDES ........................................................................... 1.000,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ..................................................................................................

1.468.871,93 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................. 656.206,46 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ..............................................................................................................

2.995,45 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.220,82 €
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 ............................................................................................

230.964,30 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250 .......................................................................................................................

-€

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450 .......................................................................................................................

-€

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 .............................................................................................................. 153.625,17 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................................... 51.902,52 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 .....................................................................................................

105.527,64 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ..........................................................................................................

90.092,82 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .............................................................................................................. 50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................................. 1.473.058,81 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................. 1.315.578,84 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................ 157.479,97 €
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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 4 de maio de 2016; -------------------------3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 13 de julho de 2016; -----------------------4. Informação sobre a atividade da Câmara; -----------------------------------------------------------------------------5. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística; ----------------------------------------6. Proposta de fixação do preço de venda dos copos alusivos à Feira Quinhentista; --------------------------7. Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo
(comparticipação nas despesas de obras realizadas no Pólo da Cáritas de Viana do Alentejo); --------8. Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense (organização de um
espetáculo na Feira do Chocalho/2016); -------------------------------------------------------------------------------9. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo (atividades
a desenvolver/festa de aniversário); ------------------------------------------------------------------------------------10. Proposta de transferência de verba para a Associação de Amigos de Alcáçovas, no âmbito do Projeto
“Alcáçovas Outdoor Trails”; ------------------------------------------------------------------------------------------------11. Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Proposta de aprovação do Acordo de Parceria no âmbito da candidatura “Ativação, animação e
dinamização turística do Património Cultural Imaterial do Alentejo e Ribatejo”; ----------------------------13. Deliberação sobre exercício ou não do direito de preferência do Município na venda de um imóvel
sito na Rua das Parreiras em Viana do Alentejo; ---------------------------------------------------------------------14. Pedido de isenção de aplicação de taxas de licenciamento e de junção de elementos a processo em
curso, apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo (obras no Santuário de
Nossa Senhora D’Aires); ----------------------------------------------------------------------------------------------------15. Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central,
no âmbito do Projeto “Centro de Serviços Partilhados”; -----------------------------------------------------------16. Proposta de ratificação da 13.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------17. Proposta de ratificação da 20.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------18. Proposta de ratificação da 11.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ---------------------------19. Proposta de ratificação da 14.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------20. Proposta de ratificação da 21.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------
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21. Proposta de ratificação da 15.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ------------------------------22. Proposta de ratificação da 22.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------23. Proposta de ratificação da 16.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------24. Proposta de ratificação da 23.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------25. 24.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------------------------26. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 21/07/2016, que concedeu licença para
a realização de uma vacada popular em Alcáçovas; ----------------------------------------------------------------27. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou O Programa Preliminar
relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas; --------28. Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Alcáçovas; ----------------------------------------------------------------------------29. Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas; ------------------------------------------------------------------30. Proposta de aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas; ---------31. Proposta de aprovação de Programa de concurso relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Alcáçovas; -----------------------------------------------------------------------------32. Proposta de aprovação do Protocolo a celebrar com a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33. Pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos encargos plurianuais decorrentes
do Protocolo a celebrar com a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo; --------------------------34. Proposta de adjudicação a Luis Miguel Lopes Merca da concessão de exploração dos bares e
restaurante da Piscina Municipal de Alcáçovas; ----------------------------------------------------------------------35. Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo. --------Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia:
Neste período, o senhor Presidente informou que está em curso a formalização da candidatura relativa aos
conteúdos do Paço dos Henriques, em parceria com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.
- O senhor Vereador João Penetra, tendo em conta as alterações efetuadas no sistema de recolha dos
resíduos sólidos urbanos, nomeadamente com a supressão de uma brigada e com a identificação dos
chamados “locais críticos”, disse que o novo sistema pode não estar a funcionar bem em alguns locais.
Disse a este propósito que em Alcáçovas, constatou que junto à Tasca do Xico, perto das Piscinas
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Municipais, o lixo não foi recolhido na segunda-feira, dia 25 de julho e à noite havia quase tanto lixo no
chão como dentro dos contentores. --------------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa referiu que por intermédio do senhor Martinho Pão Mole,
residente no Loteamento Horta das Flores, em Viana do Alentejo, tomou conhecimento de que no referido
local também se têm verificado insuficiências em matéria de recolha do lixo. --------------------------------------- O senhor Vice-Presidente pediu que a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa peça a informação
concreta sobre os contornos da ocorrência, nomeadamente o sitio certo e o dia em que se verificou. -------- Quanto ao caso referido pelo senhor Vereador João Penetra, junto à Tasca do Xico, em Alcáçovas, o senhor
Vice-Presidente referiu que irá averiguar com o Encarregado José Luis Banha, os motivos para o caso
relatado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto a esta matéria, o senhor Presidente referiu que da observação que tem feito nalguns locais,
constatou que tudo se processa com normalidade tendo em conta que nalguns locais houve reforço do
número de contentores. Acrescentou que se verifica a necessidade de sensibilização constante aos
munícipes, no sentido de disciplinar a utilização dos ecopontos e contentores. ------------------------------------- O senhor Vereador João Penetra, referindo-se ao Editorial da última edição do Boletim Municipal, da
autoria do senhor Vice-Presidente e relativo ao Paço dos Henriques, disse não concordar com o último
parágrafo que refere “Contrariamente a outras posturas que durante décadas proliferaram, configurando
muitas vezes apenas falsas promessas subordinadas a interesses politico partidários, finalmente
concretizou-se o que sempre deveria ter sido o normal e o óbvio: Prometer e cumprir”. Disse ainda o
senhor Vereador João Penetra que em sua opinião era dispensável aquela referência, parecendo-lhe a
mesma injusta porque os Vereadores da CDU neste mandato têm-se manifestado favoravelmente. --------- O senhor Vice-Presidente, a este propósito, disse ao senhor Vereador João Penetra que quando refere
“outras posturas”, não menciona pessoas, conhecendo perfeitamente que o senhor Vereador João Penetra
foi dos que sempre defendeu a obra do Paço dos Henriques. Disse ainda o senhor Vice-Presidente que “a
carapuça servirá a quem a enfiar” e neste âmbito recordou ter sido desafiado publicamente para um
debate público sobre o Paço dos Henriques, por parte de um elemento da CDU que não era favorável à
obra de Reutilização do referido imóvel. Acrescentou que em sua opinião, esta e outras pessoas adotaram,
sobre esta matéria, posturas contrárias àquelas que deveriam ter adotado, tendo em conta a importância
do imóvel em causa. Disse ainda o senhor Vice-Presidente que o senhor Vereador João Penetra não se
inclui nesse grupo mas teve de referir a existência dessas posturas contrárias pois de facto elas
aconteceram e ainda hoje, já com a obra concluída, talvez ainda mantenham a opinião desfavorável quanto
à sua realização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos:
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Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata
em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 4 de maio de 2016 – Com os
votos favoráveis do senhor Presidente e dos senhores Vereadores João Pereira e Rosa Barros da Costa, foi
aprovada a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 4 de maio de 2016. Não participaram na
votação desta ata os senhores Vereadores Paulo Manzoupo e João Penetra dado que não estiveram
presentes na reunião a que a mesma se refere, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. -----------------------Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 13 de julho de 2016 – A Câmara
aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 13 de julho de 2016. ---------------------------Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente prestou as seguintes
informações sobre a atividade da Câmara no período compreendido entre os dias 13 e 27 de julho de 2016:
- No dia 13 de julho teve lugar uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, no Salão da Junta de
Freguesia de Viana do Alentejo, À exceção da senhora Vereadora Rosa Barros da Costa, estiveram
presentes todos os membros do órgão executivo. --------------------------------------------------------------------------- No dia 15 de julho, o Senhor Presidente, juntamente com o Dr. Paulo Lima, especialista na área do
Património Cultural Imaterial, estiveram reunidos com o Dr. Ceia da Silva – Presidente da ERTA – Entidade
Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em Évora. Na reunião foram abordados alguns aspetos
relacionados com os conteúdos do Paço dos Henriques. ------------------------------------------------------------------ No dia 15 de julho, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve presente na abertura Oficial da Feira Anual
de Vila Nova da Baronia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 15 de julho o Senhor Presidente, juntamente com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal –
Miguel Bentinho e com o senhor Vereador Paulo Manzoupo, esteve presente na Gala do Sporting Clube de
Viana do Alentejo, que decorreu no Cineteatro. Nesta Gala o Clube distinguiu os seus atletas, técnicos,
dirigentes e associados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 16 de julho, o Senhor Presidente, juntamente com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal –
Miguel Bentinho e com o senhor Vereador Paulo Manzoupo, entre outros autarcas, esteve presente na
Inauguração da Feira Quinhentista. Nos dias 16 e 17 de julho, a Feira Quinhentista levou o Castelo de Viana
de volta ao período de 1500: Cortejos, declamação de poemas, dramatizações, danças, entrega do foral,
encantadores de serpentes, espetáculos de fogo e artesãos foram alguns dos ingredientes que trouxeram a
história de volta ao Castelo para dois dias de animação e cultura. Em ambiente de festa não faltaram
também as tasquinhas, o porco no espeto e a ceia quinhentista. A feira quinhentista teve início com um
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cortejo, no sábado, pelas ruas do centro histórico, invadidas por diversas personagens, numa verdadeira
lição de história. O Largo de S. Luís, nas imediações do Castelo, encheu para assistir ao Torneio a cavalo,
que nos dois dias entusiasmou os presentes. De destacar também a ceia quinhentista que decorreu no
interior do Castelo e cujos participantes, cerca de 50, trajaram a rigor. A iniciativa surgiu no âmbito das
comemorações dos 500 anos da outorga dos forais manuelinos de Viana do Alentejo e de Aguiar e da
fundação da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo (1516 – 2016) e foi promovida pelo Município
de Viana do Alentejo em parceria com diversas entidades, com o objetivo de promover o conhecimento
histórico através da recriação de ambientes da época. A Feira Quinhentista contou com a parceria da Velha
Lamparina, Associação Equestre de Viana do Alentejo, Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do
Alentejo, Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos
de Viana do Alentejo, Direção Regional de Cultura do Alentejo, Secção Cultural “O Restolho” da Associação
Grupo de Cantares Populares Seara Nova, Associação de Caçadores do Concelho de Viana do Alentejo e
com o apoio da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo. ----------------------------------------------------------------- No dia 17 de julho, o Senhor Presidente, juntamente com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal –
Miguel Bentinho, esteve presente no Almoço e Entrega de Prémios da 8.ª Maratona BTT/2016 em Aguiar,
organizada pelo Clube BTT de Aguiar. ------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 19 de julho, o Senhor Presidente participou na reunião mensal com o Conselho Diretivo da AMCAL
– Associação de Municípios do Alentejo Central. ----------------------------------------------------------------------------- No dia 19 de julho, o Senhor Presidente participou numa reunião na CIMAC – Comunidade Intermunicipal
do Alentejo Central, em Évora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 21 de julho, o Senhor Presidente e duas técnicas do Município participaram numa reunião do
Conselho Municipal de Educação que decorreu no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo. Foi a
última reunião do ano letivo 2015/2016 e serviu para efetuar o balanço do ano letivo findo e para preparar
o próximo. Para além dos parceiros locais, estiveram presentes na reunião o Delegado Regional de
Educação do Alentejo, Manuel Barroso e o diretor e a diretora adjunta do Centro de Emprego e Formação
Profissional do Instituto de Emprego e Formação Profissional, José Ramalho e Paula Agostinho,
respetivamente. Um dos assuntos abordados foi a requalificação, há muito desejada, da Escola Básica e
Secundária Dr. Isidoro de Sousa (EBSIS), bem como a necessidade de recursos humanos para o normal
funcionamento do estabelecimento de ensino. Apesar dos problemas verificados na referida Escola, o
Delegado Regional de Educação do Alentejo, Manuel Barroso, deixou uma palavra de reconhecimento à
Direção do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e ao Município pela forma com têm cuidado da
manutenção e limpeza do equipamento. O senhor Presidente destacou, para o próximo ano letivo a
medida municipal e governamental de oferta dos manuais escolares e fichas de trabalho aos alunos do 1.º
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ciclo do Ensino Básico, a manutenção do Regime de Fruta Escolar extensível ao pré-escolar e a informação
da Associação de Pais de Viana do Alentejo e Aguiar no sentido de continuar a ser a promotora das
Atividades de Enriquecimento Curricular – AEC. O senhor Presidente sublinhou que o Conselho Municipal
de Educação é uma instância a nível local que pretende promover a coordenação da política educativa,
alinhando a intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes e dos parceiros sociais que
aderiram. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 21 de julho, uma técnica do Município participou numa reunião que decorreu no Évora Hotel e que
teve como objetivo principal analisar o projeto Redes de Ofertas, que visa criar ligações entre os diversos
agentes do setor do turismo com atividade no Alentejo e Ribatejo. ----------------------------------------------------- No dia 22 de julho, todo o executivo em regime de permanência esteve presente na Inauguração da Feira
do Chocalho. O recinto da Feira encheu no passado sábado devido ao concerto de José Cid, um espetáculo
que juntou na plateia várias gerações. O cantor, um dos nomes mais marcantes da música portuguesa
subiu ao palco acompanhado pela Big Band para um concerto que revisitou alguns dos temas conhecidos
do grande público. Em termos musicais, outro dos destaques foi o espetáculo “Quando o cante e o fado se
encontram nas paisagens sonoras” que juntou em palco três manifestações património da humanidade: o
fado, classificado em 2011, o cante alentejano, classificado em 2014, e o fabrico do chocalho, classificado
em 2015. Em palco estiveram a Banda da Sociedade União Alcaçovense, com o chocalhofone, o cante
alentejano com os Malha Vacas e o fado nas vozes de Rute Belga e Rui Canelas. A noite de sexta-feira foi
dedicada ao cante alentejano com os grupos da freguesia – Grupo Coral dos trabalhadores de Alcáçovas,
Grupo Coral Feminino Paz e Unidade de Alcáçovas, Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas e Grupo
Coral Tertúlia dos Amigos do Cante, um grupo de jovens formado em novembro passado. Perto de 30
expositores das mais variadas áreas, com destaque para o artesanato, marcaram presença na Feira do
Chocalho que contou ainda com exposições, tasquinhas, arte equestre e tauromáquica e com a conferência
sobre o “Projeto PAGUS: O fabrico de chocalhos, a Unesco e a globalização de Alcáçovas” apresentada pelo
antropólogo Paulo Lima, no Centro Cultural de Alcáçovas, no dia 22 de julho. Em análise esteve a partilha
dos 6 anos de trabalho e vivências que conduziram à classificação do fabrico do chocalho como Património
Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente, pela Unesco – Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Após a conferência teve lugar uma mesa redonda que
abordou o papel do pastoreio no mundo global. De destacar ainda o sucesso do Summer Spot, um espaço
criado pela Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense direcionado para a camada jovem, por onde
passaram nomes como os do Dj Tape, No Maka, Dj Tiago Miguel, Meninos da Vadiagem e Dj Dudaz. Ao
longo dos dias da feira a Associação Tauromáquica Alcaçovense promoveu um leque de atividades
equestres e taurinas incluindo variedades taurinas, garraiada e o III Passeio a Cavalo “Miguel Grave”. Teve
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ainda lugar uma demonstração da Brigada Cinotécnica da GNR e o I Concurso Regional de Alcáçovas do
Rafeiro Alentejano, no picadeiro, organizado pela Associação de Criadores do Rafeiro Alentejano. De
realçar, mais uma vez, a presença do projeto “Leva-me contigo” que pretendeu promover a adoção de
animais que se encontravam no canil municipal. Num fim-de-semana repleto de atividades, é de destacar
ainda a iniciativa Sunset Chocalhos Run na qual várias dezenas de participantes tiveram a oportunidade de
percorrer algumas artérias da freguesia. Apesar de ainda não ter sido realizada a reunião de avaliação do
evento, o senhor Presidente considerou que em sua opinião os objetivos principais foram atingidos.
Salienta-se que na edição deste ano da Feira do Chocalho conseguiu-se a instalação de uma pista de
automóveis, vulgo “carros de choque”, tndo existido também um carrocel para crianças com utilização
grátis para todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- -- No dia 26 de julho, todo o executivo e vários técnicos do Município, estiveram presentes numa reunião
com a AGDA – Águas Públicas do Alentejo, na sala de reuniões do Município de Viana do Alentejo. Foram
abordados vários assuntos relacionados com a parceria existente entre o Município e aquela empresa,
nomeadamente, alguns trabalhos ainda em falta na nova Conduta de Abastecimento de Água entre Viana e
Alcáçovas, a obra relacionada com o começo do abastecimento de água ao Altinho, bem como outros
aspetos relacionados com a faturação do saneamento que terá início ainda em 2016. ---------------------------- No dia 26 de julho, o Senhor Vereador João Pereira participou na Assembleia Geral da Associação Terras
Dentro, tendo sido apresentados o Relatório e Contas e o Plano de Atividades. ------------------------------------ No dia 27 de julho, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo, juntamente com o Chefe do Gabinete de Apoio
Pessoal do Senhor Presidente – Miguel Bentinho esteve presente na Inauguração do Complexo Desportivo
de Évora, instalado na Estrada das Alcáçovas, em Évora. A cerimónia foi presidida por Sua Excelência o
Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. ----------------------------------------------------------------------------Ponto cinco) 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 seis) Proposta de fixação do preço de venda dos copos alusivos à Feira Quinhentista – Nos termos
da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade fixar
em 1,00 € (um euro) o preço de venda de cada copo de barro, alusivo à Feira Quinhentista. ----------------Ponto sete) Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo
(comparticipação nas despesas de obras realizadas no Pólo da Cáritas de Viana do Alentejo) – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo a importância de 1.200,00 € (mil e

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28/07/2016

Fl.9

___________

__________

___________

__________

duzentos euros) como comparticipação nas obras de reparação levadas a cabo no Pólo de Viana do
Alentejo da Cáritas Diocesana. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense (organização de um
espetáculo na Feira do Chocalho/2016) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Sociedade União Alcaçovense a
importância de 800,00 € (oitocentos euros) como comparticipação nas despesas inerentes a diversas
atividades, entre elas a organização de um espetáculo na Feira do Chocalho de 2016, denominado “Quando
o Cante e o Fado se Encontram nas Paisagens Sonoras”. ---------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo
(atividades a desenvolver/festa de aniversário) – Com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento
Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral Velha Guarda de
Viana do Alentejo a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas de
diversas atividades, nomeadamente a festa de aniversário do Grupo. ---------------------------------------------Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Associação de Amigos de Alcáçovas, no âmbito do
Projeto “Alcáçovas Outdoor Trails” – Sem a presença do senhor Vice-Presidente por se encontrar
impedido e com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou
com quatro votos favoráveis transferir para a Associação dos Amigos de Alcáçovas a importância de 600,00
€ (seiscentos euros), como comparticipação nas despesas do Projeto “Alcáçovas Outdoor Trails” relativas
ao segundo trimestre de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais – Com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo
do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo a importância de 238,80 € (duzentos e
trinta e oito euros e oitenta cêntimos), relativa ao primeiro trimestre de 2016. ---------------------------------Ponto doze) Proposta de aprovação do Acordo de Parceria no âmbito da candidatura “Ativação,
animação e dinamização turística do Património Cultural Imaterial do Alentejo e Ribatejo” – A Câmara
aprovou por unanimidade uma proposta de Acordo de Parceria através do qual o Município de Viana do
Alentejo manifesta o grande interesse empenho em associar-se, enquanto parceiro não executor, ao
desenvolvimento da candidatura “Ativação, animação e dinamização turística do Património Cultural
Imaterial do Alentejo e Ribatejo”, projeto submetido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e
Ribatejo a financiamento no âmbito do Aviso N.º ALT20-14-2016-11 – Património Natural e Cultural do
Programa Operacional Regional Alentejo 2020. ---------------------------------------------------------------------------
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Ponto treze) Deliberação sobre exercício ou não do direito de preferência do Município na venda de um
imóvel sito na Rua das Parreiras, em Viana do Alentejo – Relativamente ao prédio urbano situado na Rua
das Parreiras, número catorze, em Viana do Alentejo, em zona de Proteção de imóvel classificado, a
Câmara deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência na vendas do mesmo, nos termos
do disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. ---------------------------------------Ponto catorze) Pedido de isenção de aplicação de taxas de licenciamento e de junção de elementos a
processo em curso, apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo (obras no
Santuário de Nossa Senhora D’Aires) – Na sequência do pedido de isenção de aplicação de taxas de
licenciamento e de junção de elementos a processo em curso, apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial
de Viana do Alentejo relativamente às obras no Santuário de Nossa Senhora D’Aires, a Câmara apreciou a
informação técnica n.º 47/16 que a este respeito foi produzida e em conformidade com a mesma deliberou
por unanimidade conceder à Entidade requerente a redução de cinquenta por cento no montante total de
taxas de urbanização e edificação a pagar, montante esse que é de 4.918,14 €. Nos termos da alínea d) do
n.º 5 do artigo 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas de Urbanização e Edificação, é possível a redução de
cinquenta por cento das taxas apuradas, dado que se trata da realização de obras em imóvel classificado
nos termos da Lei n.º 107/2001, de 21 de setembro. Assim, o montante da isenção será de 2.459,07 € (dois
mil quatrocentos e cinquenta e nove euros e sete cêntimos). --------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central, no âmbito do Projeto “Centro de Serviços Partilhados” – Nos termos da proposta da
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a
CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, no corrente ano, a importância de 5.161,51 €
(cinco mil cento e sessenta e um euros e cinquenta e um cêntimos), no âmbito do Projeto “Centro de
Serviços Partilhados”, sendo 3.700,27 € (três mil e setecentos euros e vinte e sete cêntimos) de
transferências correntes e 1.461,24 € (mil quatrocentos e sessenta e um euros e vinte e quatro cêntimos)
de transferências de capital. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de ratificação da 13.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da
Costa, a Câmara ratificou a 13.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -----------------------------------Ponto dezassete) Proposta de ratificação da 20.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a
Câmara ratificou a 20.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ---------------------------------------------------------
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Ponto dezoito) Proposta de ratificação da 11.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da
Costa, a Câmara ratificou a 11.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -------------------------------Ponto dezanove) Proposta de ratificação da 14.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da
Costa, a Câmara ratificou a 14.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -----------------------------------Ponto vinte) Proposta de ratificação da 21.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a
Câmara ratificou a 21.ª alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de ratificação da 15.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da
Costa, a Câmara ratificou a 15.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -----------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de ratificação da 22.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a
Câmara ratificou a 22.ª alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de ratificação da 16.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com
três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da
Costa, a Câmara ratificou a 16.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -----------------------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de ratificação da 23.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da
Costa, a Câmara ratificou a 23.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ---------------------------------------------Ponto vinte e cinco) 24.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e
duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a Câmara
aprovou a 24.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ---------------------------------------------------Ponto vinte e seis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 21/07/2016, que
concedeu licença para a realização de uma vacada popular em Alcáçovas – Com quatro votos favoráveis e
uma abstenção por parte da senhora Vereadora Rosa Barros da Costa, a Câmara ratificou o despacho do
senhor Presidente de 21 de julho de 2016, através do qual foi concedida licença à Associação
Tauromáquica Alcaçovense para a realização de uma vacada, em Alcáçovas, no dia 23 de julho, por ocasião
da Feira do Chocalho de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e sete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Programa
Preliminar relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas –
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A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente que aprovou o Programa Preliminar
relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas. --------------Ponto vinte e oito) Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas – A Câmara aprovou por unanimidade
o Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de
Alcáçovas, contendo o respetivo projeto de execução. Dado que a Requalificação do Espaço Público do
Centro Histórico de Alcáçovas será executado em fases, o projeto que integra o caderno de encargos é
referente à parte da obra correspondente à primeira fase e constitui como que um sub-projeto do projeto
global referente à obra na sua totalidade. O projeto global foi hoje apresentado tendo sido aprovado por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e nove) Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas – A Câmara aprovou por unanimidade
o Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro
Histórico de Alcáçovas, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. ---------------------------Ponto trinta) Proposta de aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas –
A Câmara aprovou por unanimidade o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas,
nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. --------------------------------------------------------------Ponto trinta e um) Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas – A Câmara aprovou por unanimidade
o Programa de Concurso relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de
Alcáçovas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta e dois) Proposta de aprovação do Protocolo a celebrar com a Fábrica da Igreja Paroquial de
Viana do Alentejo – O senhor Presidente apresentou uma proposta de Protocolo a celebrar com a Fábrica
da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, formalizando o apoio do Município às obras de Remodelação do
Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo, a candidatar pela Fábrica da Igreja Paroquial de
Viana do Alentejo, no âmbito do Programa Operacional Regional Alentejo 2020. O montante estimado do
investimento é de 1.500.000,00 € (um milhão e quinhentos mil euros) propondo-se o Município
comparticipar com uma verba até 7,5% do referido montante, ou seja, até 112.500,00 € (cento e doze mil e
quinhentos euros), a transferir entre os anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, dado que a proposta de
Protocolo ora em análise é de quatro anos. O montante anual a transferir é, previsivelmente, de 22.500,00
€ (vinte e dois mil e quinhentos euros). Esta proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------
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Ponto trinta e três) Pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos encargos
plurianuais decorrentes do Protocolo a celebrar com a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo –
Dado que a celebração do Protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, relativo às
obras de Remodelação do Santuário de Nossa Senhora D’Aires, originará encargos financeiros no presente
ano e nos quatro anos seguintes (2016 a 2020), a Câmara deliberou por unanimidade solicitar à Assembleia
Municipal a necessária autorização para a assunção dos compromissos plurianuais, nos termos do disposto
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação dada pelas Leis n.ºs 20/2012, de 14 de maio; 64/2012, de 20 de
dezembro; 66-B/2012, de 31 de dezembro e 22/2015, de 17 de março. -------------------------------------------Ponto trinta e quatro) Proposta de adjudicação a Luis Miguel Lopes Merca da concessão de exploração
dos bares e restaurante da Piscina Municipal de Alcáçovas – Na sequência do convite dirigido a Luis
Miguel Lopes Merca, de Alcáçovas, para apresentação de proposta destinada à concessão da exploração
dos Bares e Restaurante da Piscina Municipal de Alcáçovas, a proposta foi recebida em conformidade com
o exigido nos documentos que serviram de base ao procedimento. O senhor Luis Miguel Lopes Merca
propõe-se pagar mensalmente a importância de 135,50 € (cento e trinta e cinco euros e cinquenta
cêntimos) acrescida de IVA. A Câmara deliberou por unanimidade adjudicar-lhe a concessão da exploração
em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta e cinco) Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do
Alentejo - Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou
por unanimidade transferir para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo a importância de
1.700,00 € (mil e setecentos euros), como comparticipação nas despesas de atividades realizadas durante o
Programa Summer/2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas e trinta minutos, tendo a minuta
desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma. -------------------------------------------------------Eu,

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

O Presidente,
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Os Vereadores,

___________

__________

___________

__________

