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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO
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ATA N.º 13/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 01 / 06 / 2016

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

HORA DE ENCERRAMENTO: 17:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, Vereadora, por
motivo de doença

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 25/05/2016

CAIXA ................................................................................................................................................................................. 4.500,32 €
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 .......................................................................................................

1.161.132,34 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .................................................................................................................... 441.607,14 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 .....................................................................................................................

3.524,33 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 8.509,57 €
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 ...................................................................................................

150.560,04 €

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

-€

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

-€

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ..................................................................................................................... 170.111,24 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .................................................................................................................. 25.609,07 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ............................................................................................................

101.781,38 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ................................................................................................................. 90.092,82 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .................................................................................................................... 50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES .................................................................................................................................... 1.165.632,66 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS......................................................................................................................................... 1.008.084,22 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................... 157.548,44 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, a qual decorreu no
salão da Junta de Freguesia de Aguiar, conforme previamente divulgado por edital de 20 de maio de
2016, devidamente publicitado. A ordem de trabalhos da mesma foi 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 18 de maio 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. 14.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------------------------7. 8.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------------------------------------8. 8.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ----------------------------------------------9. Manifestação de intenção de declarar a caducidade da comunicação prévia relativa ao processo n.º
18/11, referente a construção de habitação na Rua da Lindina, em Viana do Alentejo; -----------------10. Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana
do Alentejo e Aguiar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Proposta de transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar (atividades de
animação e desporto na Festa da Primavera); -----------------------------------------------------------------------12. Proposta de transferência de verba para o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria (convívio
de pesca desportiva); -------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar e Pedalar, Clube BTT de Aguiar (II Trail
Running e 8.ª Maratona BTT); --------------------------------------------------------------------------------------------14. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades
Desportivas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso; --------------------------------17. Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso; -------------------------------18. Proposta de fixação das datas de abertura e de encerramento das Piscinas Municipais na época
balnear de 2015, dos dias de encerramento em cada Piscina, dos horários de funcionamento e dos
respetivos preços; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Proposta de fixação dos preços de aluguer das espreguiçadeiras nas Piscinas Municipais do concelho;
20. Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense; --------------
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21. Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
(comparticipação mensal); ------------------------------------------------------------------------------------------------22. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Protocolo a celebrar entre
o Município de Viana do Alentejo e o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (curso vocacional
de jardinagem, informática e artes e ofícios); -----------------------------------------------------------------------23. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Protocolo a celebrar entre
o Município de Viana do Alentejo e o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (curso vocacional
de agricultura, eletricidade e artes manuais). -----------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou que, por motivos de doença, a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa
não pode estar presente, pelo que propôs a justificação da respetiva falta. Mediante votação por
escrutínio secreto, foi a falta justificada 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:
Neste período o senhor Vereador João Penetra perguntou em que fase se encontra o processo de
acolhimento de refugiados no concelho. --------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu não ter, de momento, informação atualizada sobre o assunto embora tenha
conhecimento de que foi criada uma plataforma específica para a gestão desta matéria e que o Município
tem estado sempre representado nas várias reuniões de trabalho. Informou que na próxima reunião
trará a referida informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Penetra perguntou se irá haver alguma alteração nas equipas afetas à recolha
dos resíduos sólidos urbanos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente esclareceu que em virtude de alguns condicionalismos, nomeadamente de
recursos humanos e porque tem vindo a decrescer substancialmente o volume dos resíduos a recolher,
de momento, existe apenas uma equipa afeta a esse serviço. Acrescentou que a recolha continua a ser
feita diariamente em Viana e em Alcáçovas e que tem procedido à monitorização e acompanhamento do
modo de execução desta tarefa, não havendo quaisquer anomalias a registar. Disse ainda o senhor VicePresidente que no caso de se começar a verificar alguma perda de qualidade na execução deste serviço, a
situação será de imediato reavaliada. ------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Penetra referiu que a informação que lhe chegou era no sentido de que a
recolha em Viana e Alcáçovas deixaria de ser diária e passaria a ser feita em dias alternados. ------------------ O senhor Vice-Presidente reafirmou que a recolha continua a ser diária nas duas freguesias e que a
proposta de manter apenas uma equipa de recolha partiu do Encarregado José Luis Banha. Disse ainda o
senhor Vice-Presidente que com esta alteração são reduzidos custos, é rentabilizado o trabalho dos
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Assistentes Operacionais afetos à recolha e há a convicção de que não se perderá qualidade na realização
do serviço. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 4 de maio de 2016 – Não foi
posta a aprovação a ata relativa à reunião ordinária de 4 de maio de 2016, dado não haver quórum para
o efeito, 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 18 de maio de 2016 – A
Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 18 de maio de 2016. --------------Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou que no dia 19
de maio, todos os membros do executivo em regime de permanência estiveram presentes na Sessão de
Apresentação e Caracterização da Solução Base do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo com origem
na Barragem de Alqueva e respetivo Bloco de Rega. Esta sessão foi promovida pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., com o apoio do Município de Viana do Alentejo e
teve lugar no Cineteatro Vianense. O Senhor Presidente transmitiu que procedeu à abertura da Sessão,
seguindo-se as intervenções: “A EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A.,
e a promoção do regadio”, por José Salema, Presidente da Empresa; “Apresentação geral do estudo e
princípios de projeto”, por Alexandra Carvalho, Diretora da Empresa; “Caraterização da rede de rega dos
blocos do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo”, por António Capelo, Projetista da Empresa COBA –
Consultores de Engenharia e Ambiente. Após o encerramento da Sessão, teve lugar um período para
consulta pública aos interessados. O Senhor Presidente referiu ainda que este foi um momento
importante de esclarecimento aos interessados e de participação na elaboração deste importante
projeto para o desenvolvimento do Concelho, em particular para a atividade agrícola, que em muito
beneficiará com a disponibilidade da água do Alqueva, nomeadamente no que diz respeito ao
desenvolvimento de novos projetos e ao progresso do setor e das atividades ligadas à agricultura. ----------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 19 de maio esteve presente no workshop “Fileira do Azeite”,
realizado no Cineteatro Vianense. Participaram nesta atividade o diretor da Universidade Popular Túlio
Espanca / Universidade de Évora, Bravo Nico e a professora do Departamento de Química da
Universidade de Évora, Margarida Figueiredo, que abordou o tema do azeite numa ótica mais científica.
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O Senhor Presidente referiu que esta iniciativa se inseriu nas atividades culturais do Pólo de Viana do
Alentejo da Universidade Sénior, no âmbito do projeto “Janelas Curriculares de Educação Popular no
Ensino Superior Universitário”, promovido pela Universidade Popular Túlio Espanca / Universidade de
Évora, apoiado e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e que conta com o Município de Viana
do Alentejo como parceiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 20 de maio esteve presente com o Chefe do seu Gabinete de
Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, numa sessão de esclarecimento subordinada ao tema “Iniciativas de
Apoio aos Empresários”, promovida pelo NERE – Núcleo Empresarial da Região do Alentejo com o apoio
do Município de Viana do Alentejo. A sessão teve lugar no Salão da Junta de Freguesia de Viana do
Alentejo e na mesma foram apresentados programas de apoio destinados ao setor empresarial. Foi
apresentada a Plataforma CenMais, uma plataforma de compras online que reúne as melhores práticas
para os compradores e fornecedores em várias áreas de atividade, apostando sobretudo na economia
local, regional e nacional e que conta com a parceria e o apoio da Caixa Geral de Depósitos. Foi também
apresentado o Programa Formação Ação, programa que pretende contribuir para o reforço de
competências dos recursos humanos e para a melhoria dos processos de gestão das micro, pequenas e
médias empresas e que é constituído por ações de consultoria e formação para as empresas em áreas
fundamentais. Por último, foi apresentado o projeto “Exportar Melhor”, que pretende melhorar a
internacionalização das empresas e aumentar a exportação. ---------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 20 de maio, conjuntamente com os senhores Vice-Presidente
e Vereador Paulo Manzoupo e com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, esteve
presente no arranque da 4.ª edição do Festival “Pedreira dos Sons”, que ao longo de três dias recebeu
centenas de espetadores. O Senhor Presidente informou que na abertura também estiveram presentes a
Reitora da Universidade de Évora - Professora Ana Costa Freitas - o Maestro Christopher Bochmann e
ainda Carlos Marques, da Cooperativa CulArtes, parceira deste projeto. O programa incluiu, pela primeira
vez, para além de música clássica, cante alentejano nas vozes do Grupo Coral Feminino de Viana do
Alentejo e um ponteio para Chocalhofone. Entre os dias 20 e 22 de maio, esta pedreira de mármore
desativada foi palco para projeção de vídeos “Viana Lux”, um projeto dos alunos do Departamento de
Artes Visuais e Design da Universidade de Évora, para um concerto com a Orquestra e o Coro do
Departamento de Música da Universidade de Évora, para o Quarteto de Flautas e para o Duo de Flauta e
Guitarra, para o espetáculo “Shakespeare in Ópera”, com canto lírico, piano, Jazz, entre outros. ----------- O senhor Presidente informou que no dia 21 de maio, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente,
esteve presente no almoço que antecedeu a final da XXI Taça Distrital de Évora “Dinis Vital”, final esta
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que teve lugar no Campo João de Sousa Faria de Melo, em Viana do Alentejo. O almoço decorreu na
Quinta do Cerrado, em Viana do Alentejo, e foi organizado pela Associação de Futebol de Évora, que
endereçou o convite. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 22 de maio, a convite da Câmara Municipal de Cuba, o
Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve presente na Cerimónia de Inauguração da “Ampliação do
Quartel dos Bombeiros Voluntários de Cuba”, naquela vila. --------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 23 de maio esteve presente na reunião mensal do Conselho
Executivo da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo, da qual o
Município faz parte, em Alcácer do Sal. --------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 24 de maio estiveram presentes Técnicos do Município numa
reunião na CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, subordinada ao tema
“Programação Cultural em Rede”. Esta reunião teve como principal objetivo a preparação da submissão
da candidatura para a “Programação Cultural em Rede”, nomeadamente na concretização do orçamento
e definição das atividades a desenvolver por parte de cada Município. A cargo da ERTAR – Entidade
Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo ficam as despesas globais que integram o Plano de
Comunicação Geral; a Criação de uma Plataforma Regional de Divulgação e a Criação de uma Imagem
para a Divulgação do Projeto. ----- O Senhor Presidente informou que no dia 25 de maio esteve presente numa Reunião do Conselho Geral
da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, em Coimbra. Nesse mesmo dia informou ter
estado também presente em mais uma reunião, com vários Municípios da futura Associação Nacional de
Cidades e Vilas da Cerâmica, nos Paços do Concelho de Mafra. Esta Associação pretende dar visibilidade
nacional e internacional a esta área, tendo em conta as particularidades de cada região, mas sobretudo
tendo como pontos comuns a preservação da tradição e a valorização da componente da inovação, bem
como a sustentabilidade económica do setor. A adesão de Portugal à associação European Grouping
Territorial Cooperation “cities of Ceramics”possibilitará a promoção internacional, mas também a
candidatura a fundos comunitários. ------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 27 de maio, a convite do Município de Cuba, o Senhor
Vereador Paulo Manzoupo esteve presente na inauguração do III Festival do Caracol. ------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 28 de maio, conjuntamente com o Chefe do seu Gabinete de
Apoio Pessoal, Miguel Bentinho, esteve presente no XVI Aniversário do Grupo Coral Feminino de Viana
do Alentejo. O Encontro de Grupos Corais, que integrou as comemorações, teve lugar no Cineteatro
Vianense e contou com a presença do Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo, do Grupo Coral

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01/06/2016

Fl.7

____________

__________

____________

__________

Feminino “Vozes de Barrancos”, do Grupo Coral Etnográfico de Viana do Alentejo, do Grupo Cantares
Populares “Seara Nova” e do Grupo Musical Lupeca. --------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 28 de maio, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na
festa do XV Aniversário do Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas, realizada no Jardim Público de
Alcáçovas, seguida de um jantar-convívio na Casa Santos Murteira, também em Alcáçovas. O evento
contou com a presença do Grupo Coral Estrelas do Guadiana de Tires, do Grupo Coral Amigos do Campo
de Faro do Alentejo, do Grupo Coral Tertúlia dos Amigos do Cante – Alcáçovas, do Grupo Coral dos
Trabalhadores de Alcáçovas e do Grupo Instrumental Norte e Sul. --------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 29 de maio, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal –
Miguel Bentinho, esteve presente no Festival Lumiére, realizado no Cineteatro Vianense. Tratou-se de
um festival de curtas-metragens que surgiu no âmbito do desenvolvimento das atividades de
enriquecimento curricular (AEC’S) e que envolveu a participação de todas as turmas do 1.º ciclo do AEVA
- Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. O Senhor Presidente informou que este festival foi
organizado pelo AEVA - Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, pela Associação de Pais e
Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar e pela Associação Tempos Brilhantes e que
contou com o apoio do Município de Viana do Alentejo. O Festival Lumiére, para além do caráter
socioeducativo, teve uma vertente solidária, dado que cada pessoa, de forma voluntária, doou bens
alimentares, a entregar a famílias desfavorecidas do Concelho, sinalizadas pelas entidades locais de
solidariedade social, nomeadamente a Associação Terra Mãe em Alcáçovas e o Polo da Cáritas em Viana
do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 30 de maio decorreu na CCDRA – Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo, uma reunião com a Autoridade de Gestão do Programa
Operacional Alentejo 2020, na qual esteve presente conjuntamente com o Senhor Vice – Presidente.
Esta reunião teve como objetivo esclarecer o Município sobre os financiamentos previstos no âmbito da
Reabilitação Urbana, em concreto do PARU – Plano de Ação de Reabilitação Urbana de Viana do
Alentejo, candidatado em fevereiro de 2016. O Município foi esclarecido sobre a forma de distribuição
da verba prevista para esta área de investimento pelos Municípios candidatados, bem como sobre a
previsão temporal de possíveis candidaturas. Foi também informado que está prevista a abertura de um
aviso de candidatura em junho de 2016, que vigorará até maio de 2017, devendo o Município indicar um
único projeto, que considerar prioritário, no âmbito da Reabilitação Urbana. --------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 31 de maio esteve presente numa reunião na CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, promovida pela UMVI – Unidade de Missão para a
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Valorização do Interior. Esta unidade tem por objetivo criar, implementar e supervisionar um programa
nacional para a coesão territorial, bem como promover medidas de desenvolvimento dos territórios do
interior. O trabalho a desenvolver pela Unidade envolve a intervenção de todos os níveis da
Administração Pública, destacando-se a autárquica e esta reunião com os Municípios classificados de
baixa densidade, decorreu da proposta apresentada pela ANMP – Associação Nacional de Municípios
Portugueses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 1 de junho, no âmbito das Comemorações do Dia Mundial da
Criança, esteve presente, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente, o Senhor Vereador Paulo
Manzoupo e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, no espetáculo “O Lixo do
Senhor Bartolomeu”, da Companhia Era Uma Vez, Teatro de Marionetas. A iniciativa foi promovida pelo
Município de Viana do Alentejo em parceria com as Juntas de Freguesia de Aguiar, de Alcáçovas e de
Viana do Alentejo e o espetáculo foi destinado aos Alunos do 1.º Ciclo do AEVA – Agrupamento de
Escolas de Viana do Alentejo, aos Alunos dos Jardins de Infância de Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo
e aos Alunos do Centro Imaculado Coração de Maria e do CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres.
A peça exibida é uma adaptação de “O Senhor Bartolomeu” que aborda a questão da recolha dos
resíduos sólidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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) 14.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e uma
abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, foi aprovada a 14.ª Proposta de alteração ao
Orçamento da Despesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete) 8.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e
uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, foi aprovada a 8.ª Proposta de alteração ao
Plano de Atividades Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto oito) 8.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três votos favoráveis
e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, foi aprovada a 8.ª Proposta de alteração
ao Plano Plurianual de Investimentos. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Manifestação de intenção de declarar a caducidade da comunicação prévia relativa ao
processo n.º 18/11, referente a construção de habitação na Rua da Lindina, em Viana do Alentejo –
Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a
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Câmara deliberou por unanimidade manifestar a intenção de declarar a caducidade do procedimento de
comunicação prévia referente a construção de habitação em Viana do Alentejo, cujo requerente é
Emanuel José Margarido Dias, devendo ter lugar a audiência prévia do interessado, nos termos do
disposto no n.º 5 do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30
de março e alterado pela Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro. --------------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação
de Viana do Alentejo e Aguiar – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Pais e Encarregados de
Educação de Viana do Alentejo e Aguiar a importância de 200,00 € (duzentos euros), como
comparticipação nas despesas de atividades a desenvolver, nomeadamente o arraial anual de fim de ano
letivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar
(atividades de animação e desporto na Festa da Primavera) – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano e sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por se
encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis, transferir para o Grupo Cultural e
Desportivo de Aguiar a importância de 280,00 € (duzentos e oitenta euros), como comparticipação nas
despesas de atividades a desenvolver, nomeadamente no âmbito da animação e desporto por ocasião da
Festa da Primavera de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de transferência de verba para o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria
(convívio de pesca desportiva) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Centro Infantil do Imaculado Coração de
Maria, de Viana do Alentejo, a importância de 200,00 € (duzentos euros), como comparticipação nas
despesas de organização de um convívio de Pesca Desportiva. ------------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar e Pedalar, Clube BTT de
Aguiar (II Trail Running e 8.ª Maratona BTT) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento
Social e Humano e sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por se encontrar impedido, a
Câmara deliberou, com três votos favoráveis, transferir para a Associação Galopar e Pedalar, Clube BTT
de Aguiar a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas de
organização do II Trail Running e da 8.ª Maratona BTT. ----------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Modalidades Desportivas – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e
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ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas, a Câmara
deliberou por unanimidade transferir as seguintes verbas:
» Para a Sociedade União Alcaçovense:
- Competição distrital de ténis de mesa / II tranche da época 2015-2016 – 270,00 € (duzentos e setenta
euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Transporte / ténis de mesa (2.º trimestre de 2016) – 153,36 € (cento e cinquenta e três euros e trinta
e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Para o Sporting Clube de Viana do Alentejo / Transporte / Futebol – 3.000,24 € (três mil euros e vinte e
quatro cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do mesmo Regulamento e sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por se
encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis, transferir as seguintes verbas:
» Para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar / Futebol / Transporte – 122,40 € (cento e vinte e dois
euros e quarenta cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------------------» Para a Associação Galopar e Pedalar, Clube BTT de Aguiar / BTT / Transporte – 921,24 € (novecentos e
vinte e um euros e vinte e quatro cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao
abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir as seguintes verbas para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense:
» Grupo Coral Feminino Etnográfico Paz e Unidade / 1.º trimestre de 2016 – 406,80 € (quatrocentos e
seis euros e oitenta cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------------» Ballet e Sevilhanas / 1.º trimestre de 2016 – 637,20 € (seiscentos e trinta e sete euros e vinte
cêntimos).
Ponto dezasseis) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento
Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social do reformado,
pensionista e idoso aos seguintes munícipes de Viana do Alentejo:
- Custódio António Aires Pataquinho; ---------------------------------------------------------------------------------------- Amélia Leopoldina Vieira Agostinho Pataquinho; ----------------------------------------------------------------------- José Joaquim Gião Saldanha; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Carolina Xarope Matias Saldanha; ---------------------------------------------------------------------------------- Teresa Galego Engeitado Pereira. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto dezassete) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento
Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do cartão social do
reformado, pensionista e idoso dos seguintes munícipes:
De Viana do Alentejo:
- João António Cavalete Narciso; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Augusto Simão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Rosa Mira; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- António Joaquim; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Francisco José Santos Pereira. -----------------------------------------------------------------------------------------------De Alcáçovas:
- Rosária Augusta do Tiro Maia; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Guilhermina Encarnação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------De Aguiar:
- Joaquim António Casquinha; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Joaquina Bárbara Arranhado Canha Casquinha; ------------------------------------------------------------------------- Sofia Moura Bento Vicente. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de fixação das datas de abertura e de encerramento das Piscinas Municipais
na época balnear de 2015, dos dias de encerramento em cada Piscina, dos horários de funcionamento
e dos respetivos preços – Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a
Câmara deliberou o seguinte quanto ao funcionamento das Piscinas Municipais do concelho, na época
balnear de 2016:
- A abertura ocorrerá a 19 de junho de 2016 e o encerramento a 11 de setembro de 2016; ----------------- A Piscina Municipal de Viana do Alentejo encerrará semanalmente à segunda-feira e a Piscina Municipal
de Alcáçovas encerrará semanalmente à terça-feira; -------------------------------------------------------------------- O horário de funcionamento é entre as 10:00 horas e as 20:00 horas; -------------------------------------------- Os preços a praticar são os seguintes:
> Crianças até aos 10 anos e adultos com 65 ou mais anos de idade – Isentos (categoria A); --------------> Jovens com idade compreendida entre os 11 e os 16 anos – 1,50 € (categoria B1); ------------------------> Conjunto de 10 bilhetes da categoria B1 – 12,50 € (categoria B2); ----------------------------------------------> Conjunto de 25 bilhetes da categoria B1 – 27,50 € (categoria B3); ----------------------------------------------> Utentes entre os 17 e os 64 anos de idade – 1,75 € (categoria C1); ---------------------------------------------> Conjunto de 10 bilhetes da categoria C1 – 15,00 (categoria C2). -------------------------------------------------
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Ponto dezanove) Proposta de fixação dos preços de aluguer das espreguiçadeiras nas Piscinas
Municipais do concelho – Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a
Câmara deliberou por unanimidade fixar os seguintes preços para o aluguer de espreguiçadeiras nas
Piscinas Municipais do concelho (preços c/IVA incluído):
» Manhã (das 10:00 horas às 15:00 horas) – 3,00 € (três euros); ----------------------------------------------------» Tarde (das 15:00 horas às 20:00 horas) – 3,00 € (três euros); ------------------------------------------------------» Todo o dia (das 10:00 horas às 20:00 horas) – 5,00 € (cinco euros). ----------------------------------------------O senhor Vereador João Penetra sugeriu a aquisição de mais espreguiçadeiras, sugestão que foi acolhida.
Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense –
Com três votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra pelos motivos
que invocou no ano passado aquando da votação da proposta semelhante, a Câmara deliberou transferir
para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense a importância de 6.939,00 € (seis mil novecentos e
trinta e nove euros), como comparticipação nas despesas de coorganização do Festival Jovem “Abana
Viana” de 2016, na sequência de proposta apresentada pela Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central (comparticipação mensal) – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a
transferência para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central da contribuição mensal
relativa ao corrente ano de 2016 que de janeiro a março é de 3.574,97 € e que de abril a dezembro, em
virtude da entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2016, é de 3.601,78 €. -------------------Ponto vinte e dois) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Protocolo
a celebrar entre o Município de Viana do Alentejo e o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo
(curso vocacional de jardinagem, informática e artes e ofícios) – A Câmara ratificou por unanimidade o
despacho do senhor Presidente de 18 de maio de 2016 através do qual aprovou a proposta de Protocolo
a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. Através deste Protocolo o Município
acolherá, entre 24 de maio e 6 de julho de 2016, sem encargos financeiros, o estagiário Ruben André
Maia Lacão, aluno do curso vocacional de Jardinagem, Informática e Artes e Ofícios). ------------------------Ponto vinte e três) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Protocolo
a celebrar entre o Município de Viana do Alentejo e o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo
(curso vocacional de agricultura, eletricidade e artes manuais) – A Câmara ratificou por unanimidade o
despacho do senhor Presidente de 18 de maio de 2016 através do qual aprovou a proposta de Protocolo
a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. Através deste Protocolo o Município
acolherá, entre 24 de maio e 6 de julho de 2016, sem encargos financeiros, os estagiários António Bagão,
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João Paulo Mira, Luis Rufas, Marco Correia, Pedro Pacheco e Ruben Elias, alunos do curso vocacional de
Agricultura, Eletricidade e Artes Manuais. ----------------------------------------------------------------------------------

--- 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,

Os Vereadores,

