______________

CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ATA N.º 30/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 14 / 12 / 2016

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

HORA DE ENCERRAMENTO: 18:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 07/12/2016

CAIXA ........................................................................................................................................................................ 4.743,29 €
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 ...................................................................................................... 1.777.098,04 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................. 930.891,05 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ............................................................................................................... 23.456,65 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.401,77 €
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 .............................................................................................................. 144.583,88 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................................... 89.550,66 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ......................................................................................................... 92.382,53 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ............................................................................................................. 87.530,45 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .............................................................................................................. 50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................................. 1.781.841,33 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................. 1.630.307,71 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................ 151.533,62 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de trabalhos
foi a seguinte:
1. Proposta de aprovação da ata em minuta; -----------------------------------------------------------------------------2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 16 de novembro de 2016; -----------------3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 30 de novembro 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 intenção de indeferimento de um pedido de parecer relativo à constituição de
compropriedade no prédio rústico “Vale de Freixo”, sito em Alcáçovas; -------------------------------------7. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente de 30 de novembro de 2016 que
determinou o não exercício do direito de preferência quanto a um prédio urbano sito na Estrada
Nacional 257, em Viana do Alentejo; -----------------------------------------------------------------------------------8. Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; -------------------------------9. Proposta de renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; -------------------------------10. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 28 de novembro de 2016 que aprovou o
apoio de 50% do passe escolar de um aluno, residente na freguesia de Alcáçovas e matriculado num
estabelecimento de ensino fora do concelho de Viana do Alentejo; -------------------------------------------11. Proposta de ratificação da 37.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------12. Proposta de ratificação da 19.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; --------------------------13. Proposta de ratificação da 39.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------14. Proposta de ratificação da 40.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------15. Proposta de ratificação da 41.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------16. 42.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------------------------17. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente de 7 de dezembro de 2016 que
autorizou a colocação de sinalização relativa ao corte do trânsito nas estradas secundárias do Largo da
Gamita, em Alcáçovas, no dia 10 de dezembro de 2016, por motivos de realização de uma prova
desportiva “Critério Corta-Mato Paulo Guerra”; --------------------------------------------------------------------18. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 2 de dezembro de 2016 que emitiu a
Licença Especial de Ruido n.º 7/2016 à Junta de Freguesia Alcáçovas, para a realização do Evento
“Altas Horas”, no Largo da Gamita, em Alcáçovas, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2016; --------------
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19. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de 2016 que concedeu
licença à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Alcáçovas, para a realização de uma Caminhada e
Corrida de Pais Natal, no dia 11 de dezembro de 2016; -----------------------------------------------------------20. Proposta de abertura de procedimento concursal para provimento de um lugar de Chefe da Divisão
de Desenvolvimento Social e Humano; --------------------------------------------------------------------------------21. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de 2016 que determinou
uma transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense; ------------------------22. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de 2016 que determinou
uma transferência de verba para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas; ------------------------23. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de 2016 que determinou
uma transferência de verba para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas”; -----------------------24. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de 2016 que determinou
uma transferência de verba para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo; --------------------------25. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de 2016 que determinou
uma transferência de verba para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo; ---------------------26. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de 2016 que determinou
uma transferência de verba para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo; ---------------------27. Proposta de ratificação do Despacho do senhor Presidente que aprovou o Relatório Final relativo à
Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; -----------28. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades
Desportivas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. Proposta de transferência de verba para a Cáritas Diocesana de Évora, com destino ao Polo da Cáritas
em Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------31. 20.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ---------------------------------------------32. Proposta de aquisição de imóvel; ---------------------------------------------------------------------------------------33. Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar – Clube. ------------------------O senhor Presidente informou que o senhor Vereador Paulo Manzoupo, por motivos pessoais, não pode
estar presente e propôs a justificação da respetiva falta. Mediante votação por escrutínio secreto, da qual
resultou unanimidade, foi a falta justificada. ------------------------------------------------------------------------------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:
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- O senhor Presidente exibiu uma nota de imprensa da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo
e Ribatejo relativa ao primeiro aniversário da classificação pela UNESCO – Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura, do Fabrico de Chocalhos como Património Cultural Imaterial da
Humanidade e ao Plano de Salvaguarda do Fabrico de Chocalhos a aguardar a aprovação de
financiamentos pelo Programa Operacional Alentejo 2020. Na referida nota de imprensa é referido que
“no dia 1 de dezembro de 2015, na décima reunião do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do
Património Cultural Imaterial da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura, realizada em Windhoek, na Namíbia; o Fabrico de Chocalhos conquistou o título de Património da
Humanidade. A candidatura, assente na parceria entre o Município de Viana do Alentejo, a Entidade
Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e a Freguesia de Alcáçovas, visou alcançar o reconhecimento
universal de uma arte identitária da região, mas também a sua valorização e salvaguarda. Neste sentido
algumas ações foram já implementadas, como a restruturação progressiva da Feira do Chocalho – evento
que tem tentado associar este Bem classificado às atividades equestres e ao mundo rural – destacando-se
ainda o esforço do Município na profusão da utilização do Chocalhofone em concertos quer pela
Universidade de Évora quer pela Banda da Sociedade União Alcaçovense, bem como a divulgação deste
património em jornais, revistas de agricultura, rádios e televisões. Por outro lado e integrado no processo
de salvaguarda do chocalho foi ainda lançado o projeto “100 Chocalhos de Excelência, Gente Excelente” –
uma ação que levou 100 distintas personalidades do panorama nacional, como o Presidente da República,
a assinarem 100 chocalhos que integram uma exposição itinerante que percorrerá o país e o estrangeiro.
A executar num futuro próximo encontram-se outras ações e projetos de natureza estruturante ligados à
dinamização do Plano de Salvaguarda, candidatados pelo Município de Viana do Alentejo ao Programa
Operacional Alentejo 2020 e que aguardam aprovação. Este investimento permitirá a criação de um
Centro Interpretativo e de um núcleo documental sobre a Arte Chocalheira, entre outras ações. A
iniciativa, pioneira na Região, trará para Alcáçovas e para o Alentejo uma nova centralidade ligada às
questões do Património Cultural Imaterial da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura. Por seu lado, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo irá arrancar a
partir de 2017 com as ações de dinamização económica na componente turística, dando fôlego à
estratégia de sustentabilidade que o Plano de Salvaguarda também perspetiva. Entre outras ações, já
candidatadas ao Programa Operacional Alentejo 2020, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo
propõe-se criar um catálogo de experiências turísticas à volta dos Chocalhos, bem como assegurar a
respetiva comunicação e promoção, atraindo mais visitantes para as Alcáçovas e Alentejo. Apesar do
documento inicial prever a implementação de ações entre 2014 e 2017, o facto da UNESCO – Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura ter classificado o Fabrico de Chocalhos em
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Dezembro de 2015 faz com que o horizonte temporal inicial se estenda até final de 2018, para execução
do Plano de Salvaguarda. Integrado nas ações que têm vindo a ser desenvolvidas e para assinalar o
primeiro aniversário da classificação do Fabrico de Chocalhos como Património Cultural Imaterial, vai ser
lançado no dia 1 de dezembro, um Livro Infantil sobre Chocalhos, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas”. Ainda no período de antes da ordem do dia, o senhor Vereador João Penetra disse registar com agrado a
sinalização horizontal na Estrada Viana – Alcáçovas. Contudo, em sua opinião, seria útil, numa próxima
oportunidade, a pintura das guias laterais para uma maior segurança. Quanto à Mostra de Doçaria, o
senhor Vereador João Penetra referiu que se o evento se mantiver na Gamita, deverá ser revisto o piso do
estacionamento para evitar a lama. Disse este Vereador que este ano, como choveu no fim-de-semana do
evento, esta necessidade fez-se notar. -----------------------------------------------------------------------------------------A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa disse que em reunião de departamento no Agrupamento de
Escolas de Viana do Alentejo, onde trabalha, foi transmitido que o Município de Viana do Alentejo iria
intervir na reparação da Escola Dr. Isidoro de Sousa. -----------------------------------------------------------------------O senhor Presidente, a propósito deste assunto, disse não ter conhecimento de mais desenvolvimentos
desde que informou sobre a reunião realizada com a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação.
Acrescentou que a reunião que esteve agendada para 25 de outubro acabou por ser desmarcada pela
referida Secretária de Estado. O senhor Presidente acrescentou que na sessão ordinária da Assembleia
Municipal realizada em setembro de 2016 foi aprovada uma Moção manifestando a determinação do
Município para continuar a trabalhar no sentido de conseguir que seja efetuada a Requalificação da Escola
Dr. Isidoro de Sousa. O senhor Presidente acrescentou que do que lhe é dado conhecer, só as
Comunidades Intermunicipais do Alentejo não incluíram nos respetivos PDCTs as Escolas Secundárias, por
parte do Ministério da Educação, das obras de reparação nas Escolas existentes nos Municípios que
integram a referida Comunidade. O senhor Presidente sublinhou que o Município tem trabalhado no
sentido de que a Escola Dr. Isidoro de Sousa seja requalificada embora tal matéria não seja da
competência da Câmara Municipal mas sim do Ministério da Educação. É uma situação idêntica à
requalificação do antigo Quartel da GNR, matéria da competência do Ministério da Administração Interna.
Disse ainda o senhor Presidente que estando a Escola Dr. Isidoro de Sousa priorizada, muito
provavelmente o Programa Operacional Regional do Alentejo contemplará verba para o efeito. -------------O senhor Presidente informou que a reunião com a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação
está agendada para o próximo dia 11 de janeiro, segundo comunicação que acabou de receber. -------------A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa felicitou os eleitos em regime de permanência pela excelente
qualidade do espetáculo de Natal proporcionado às crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino
Básico. Disse esta Vereadora que mais uma vez foi exibido um espetáculo de nível elevadíssimo, baseado
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em histórias tradicionais exploradas artisticamente com acompanhamento musical de grande qualidade.
A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa acrescentou ainda que as diversas entidades que colaboram na
educação das crianças deverão ter sempre presente a dimensão integrada que a formação dos cidadãos
requer para que na escolha dos espetáculos não se perca a sensibilidade tão evidenciada no espetáculo
que foi exibido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vice-Presidente, relativamente à iluminação de Natal, informou que a mesma começou hoje a
ser colocada por uma nova Empresa depois de ter sido anulada a adjudicação anteriormente efetuada por
incumprimento dos prazos do fornecedor dos serviços. -------------------------------------------------------------------O senhor Presidente referiu que no dia 12 de dezembro se comemorou o 40.º aniversário das primeiras
eleições autárquicas democráticas em Portugal. Neste contexto, saudou todos os autarcas eleitos nos
diferentes órgãos autárquicos e nas várias forças políticas em 1976, bem como todos aqueles que ao
longo destes 40 anos contribuíram para o seu fortalecimento e reconhecimento como um elemento
fundamental na consolidação da nossa democracia. -----------------------------------------------------------------------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 16 de novembro de 2016 –
Dado que na reunião de 16 de novembro de 2016 não esteve presente o senhor Vereador Paulo
Manzoupo, não participou hoje na votação da proposta de ata relativa a essa reunião, 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. Assim, com quatro votos favoráveis, foi aprovada a ata relativa à reunião
ordinária de 16 de novembro de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 30 de novembro de 2016 –
Dado que na reunião de 30 de novembro de 2016 não esteve presente o senhor Presidente, não
participou hoje na votação da proposta de ata relativa a essa reunião, 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. Assim, com quatro votos favoráveis, foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 30 de
novembro de 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou que no dia 30
de novembro, a convite do Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís
Capoulas Santos, esteve presente no Debate Público sobre a Reforma da Floresta, que decorreu no
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Auditório Municipal de Portel. Após este debate e a convite do Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Portel, esteve presente na inauguração da XVII Feira do Montado, naquela vila. ----------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 1 de dezembro, juntamente com o Senhor Vice-Presidente,
esteve presente no lançamento do livro Ó Vitorino!, da autoria de Antonieta Félix e com ilustração de
Alexandra Mariano, iniciativa que decorreu no Auditório do Paço dos Henriques, em Alcáçovas. A obra,
que surge no âmbito das comemorações do primeiro aniversário da inscrição do Fabrico dos Chocalhos
como Património Cultural Imaterial da Humanidade com Necessidade de Salvaguarda Urgente, pela
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, foi editada pelo
Município de Viana do Alentejo, pela Freguesia de Alcáçovas e pela ERTAR – Entidade Regional de
Turismo do Alentejo e Ribatejo e contou com o apoio da Freguesia de Aguiar e da Freguesia de Viana do
Alentejo. No lançamento do livro, para além da autora Antonieta Félix e da ilustradora Alexandra
Mariano, estiveram presentes a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, Sara Pajote; o
Senhor Presidente da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva
e o Senhor Diretor do jornal Diário do Alentejo, Paulo Barriga. O livro, destinado ao público infantil, está
dividido em duas partes, uma primeira com a história e uma segunda com informação sobre a arte
chocalheira e o processo que levou à sua classificação como Património da Humanidade e ainda com
informação específica sobre o Fabrico de Chocalhos. O Senhor Presidente referiu que apesar de haver
muito a fazer no que toca à preservação da arte chocalheira, está convicto de que este livro é um bom
contributo para o Plano de Salvaguarda que está a aguardar financiamento de Fundos Comunitários. O
Senhor Presidente disse ainda que o Senhor Presidente da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do
Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva, garantiu que todas as linhas do Plano de Salvaguarda são para
concretizar nos próximos dois anos e que os compromissos para com a UNESCO – Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura serão cumpridos fielmente. A cerimónia terminou
com uma sessão de autógrafos. O senhor Presidente informou que o livro Ó Vitorino! está disponível para
venda ao público no Balcão Municipal e nos Postos de Turismo, em Alcáçovas e em Viana do Alentejo e
estará disponível nas Bibliotecas Municipais. ------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente informou que no dia 2 de dezembro foi inaugurada a XVII Mostra de Doçaria de
Alcáçovas, que decorreu nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Este evento, organizado pelo Município de Viana
do Alentejo e pela Freguesia de Alcáçovas, contou com a participação de mais de duas dezenas de
doceiros vindos de todo o país. Na inauguração estiveram presentes, para além de todo o executivo em
regime de permanência; o Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel; o Senhor
Presidente da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva e dois
dos deputados à Assembleia da República eleitos pelo círculo de Évora: Norberto Patinho, do PS e
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António Costa da Silva, do PSD. Estiveram também presentes outras personalidades e entidades
convidadas. O primeiro dia do evento contou com um concerto da Banda da Sociedade União
Alcaçovense, com um espetáculo musical com “4uatroAoSul”, de Pedro Mestre e com o programa Altas
Horas, com animação musical a cargo de Miguel Azevedo. No dia 3 de dezembro, decorreu uma “Doce
Caminhada”, organizada pela Secção Alcáçovas Outdoor Trails da Associação dos Amigos das Alcáçovas.
No período da tarde, decorreu um Show Cooking com estudantes da Escola Superior Agrária do Instituto
Politécnico de Beja; seguida de animação musical com os Grupos Cavaquinhos do Alentejo, Coral e
Etnográfico “Paz e Unidade”, Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas, Coral “Cantares de Alcáçovas” e
Coral “Tertúlia dos Amigos do Cante” de Alcáçovas. Seguiu-se um Show Cooking com a Chef Rita Neto,
vencedora da primeira edição do programa televisivo MasterChef Portugal e a Entrega de Prémios do V
Concurso de Doçaria Conventual e Palaciana. Às vinte e duas horas a tenda da Mostra de Doçaria encheu
para assistir ao espetáculo musical com Ala dos Namorados, que surpreenderam o público quando
interpretaram com os jovens do Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do Cante” de Alcáçovas, uma das suas
mais conhecidas músicas. Seguiu-se o Programa Altas Horas, com o Duo Sensações & Tiago Miguel. O
último dia do evento contou com um Passeio BTT, organizado pela Associação de Jovens de Alcáçovas,
tendo a tarde sido abrilhantada pela Orquestra Tradicional da ACRA – Associação Cultural e Recreativa
Alcaçovense e por dois espetáculos apresentados pela Classe de Dança também da ACRA - Associação
Cultural e Recreativa Alcaçovense, denominada A Lenda de Santa Shara e A Fábrica dos Doces. Tiveram
ainda lugar dois Show Cooking para crianças, um com o Chef Rui Moisés e outro com o Chef Pedro Rolim,
da Escola Profissional de Alvito. A encerrar a XVII edição da Mostra de Doçaria de Alcáçovas, teve lugar o
espetáculo Shout!, um grupo de música Gospel e a entrega de Diplomas aos Doceiros participantes. O
Senhor Presidente informou ainda que durante os três dias do evento foram realizadas visitas guiadas ao
Paço dos Henriques. Apesar de ainda não ter sido realizada a reunião de avaliação do evento, o senhor
Presidente considerou o balanço bastante positivo. Apesar de haver sempre aspetos a melhorar, o
Senhor Presidente considerou que esta foi uma das edições onde se registou um maior número de
visitantes, mesmo com tempo chuvoso, em boa parte devido à aposta num programa rico e variado. ----- O Senhor Presidente informou que no dia 4 de dezembro decorreu a primeira Gala Solidária de
Patinagem Artística no Pavilhão Gimnodesportivo de Alcáçovas. Neste evento teve lugar a antestreia do
espetáculo Alice em patins, verificou-se a participação especial de Danças de Salão e ainda da Tuna
Académica do Liceu de Évora. A entrada consistiu num bem alimentar e reverteu a favor da Delegação de
Alcáçovas da Cruz Vermelha Portuguesa. Este evento foi organizado pelo Grupo Desportivo Diana e
contou com o apoio do Município de Viana do Alentejo e da Freguesia de Alcáçovas. --------------------------
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- O senhor Presidente informou que no dia 5 de dezembro, uma Técnica Superior do Município esteve
presente numa reunião promovida conjuntamente pela AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo
Central e pela AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo, que teve
lugar na sede da AMCAL - Associação de Municípios do Alentejo Central, em Cuba, subordinada ao tema
“Estudo sobre os sistemas em Baixa”, com vista à concretização de mais uma fase do estudo sobre os
“Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais em Baixa”. ---------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 5 de dezembro, a convite do Senhor Ministro Adjunto,
Eduardo Cabrita, esteve presente na Sessão Pública de Apresentação do Programa Nacional para a
Coesão Territorial, no Instituto Politécnico de Beja. Este Programa, desenvolvido pela Unidade de Missão
para a Valorização do Interior, foi aprovado pelo Conselho de Ministros e lança uma nova etapa para o
desenvolvimento dos territórios do interior, contrariando a tendência de desertificação dos últimos anos.
O Senhor Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, também esteve presente nesta Sessão.
Relativamente ao Programa Nacional para a Coesão Territorial, o Senhor Presidente informou que os
principais objetivos são ter um Território Interior mais Coeso (construindo sistemas capazes de promover
a inclusão social e a equidade através de uma maior igualdade de competências territoriais, promovendo
uma melhor articulação entre a oferta de serviços urbanos e rurais e propondo novos serviços em rede
que valorizem visões intersectoriais e interescalares, tendo em vista qualidade de vida); mais
Competitivo (alargando as capacidades de desenvolvimento dos territórios do interior, potenciando
novas estratégias de valorização dos seus recursos, ativos e agentes, assim como a geração de maiores
níveis de atratividade, afirmando e consolidando uma nova competitividade); mais Sustentável
(potenciando a diversidade geográfica, integrando a paisagem, os recursos endógenos, o património
natural e cultural em prol de uma maior sustentabilidade, valorizando os espaços de montanha, de
fronteira e os territórios mais periféricos); mais Conectado (reforçando a conetividade dos territórios do
interior, facilitando a sua inserção em espaços mais alargados, por forma a potenciar os relacionamentos
entre as bases produtivas litoral-interior, de fronteira e com a diáspora, gerando, assim, novas formas de
articulação e de organização para a coesão, a competitividade e a sustentabilidade) e mais Colaborativo
(promovendo a transversalidade da atuação interministerial, valorizando as lideranças locais e a
capacitação institucional, difundindo plataformas de diálogo e de cocriação, de experimentação e
implementação de políticas, em prol de processos inovadores de governança territorial). -------------------- O senhor Presidente informou que no dia 5 de dezembro, dois Técnicos do Município participaram em
mais uma reunião de trabalho no âmbito do projeto “MODERNIZAÇÃO – AC2020 – Programa
Intermunicipal de Modernização Administrativa”, que será objeto de candidatura a financiamento no
âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020, ALENTEJO 2020, pela CIMAC –
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Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, envolvendo a maioria dos municípios associados, entre
os quais Viana do Alentejo. A metodologia de trabalho está dividida em seis fases: Recolha de
contributos; Análise e enquadramento dos contributos; Avaliação dos investimentos; Apresentação das
principais áreas; Proposta ao Conselho Intermunicipal da CIMAC - Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central: Projeto a candidatar e Acordo de Parceria e Trabalho técnico para a submissão da
candidatura. O Senhor Presidente sintetizou que os principais objetivos do trabalho são a avaliação da
maturidade dos projetos de modernização administrativa, a consolidação dos investimentos anteriores e
o reforço e a capacitação dos recursos. No que diz respeito a este Município, as grandes áreas de
beneficiação estão relacionadas com a área administrativa e financeira, com as redes locais e com a
requalificação tecnológica dos Balcões de Atendimento. ---------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 6 de dezembro esteve presente numa das reuniões periódicas
da Entidade Nacional da Reserva Agrícola Regional do Alentejo, realizada na sede da Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Alentejo, em Évora, para apreciação de pedidos formulados. ---------- - O senhor Presidente informou que no dia 6 de dezembro, a convite da Senhora Diretora Regional de
Cultura do Alentejo, esteve presente no almoço com o Senhor Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro
Mendes e com o Senhor Secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, no Antigo Refeitório do
Colégio do Espírito Santo, na Universidade de Évora. Este almoço esteve inserido na iniciativa “Mais
Cultura”, que engloba várias visitas do Senhor Ministro da Cultura e do Senhor Secretário de Estado da
Cultura, a equipamentos e agentes culturais nas várias regiões do País, tendo começado no Alentejo. Esta
iniciativa tem por missão a consolidação do papel da Cultura enquanto fator primordial no
desenvolvimento e coesão social, elemento agregador e integrador. O Senhor Presidente informou que
foi formulado mais uma vez o convite ao Senhor Ministro da Cultura para visitar o nosso Concelho. ------- O Senhor Presidente informou que no dia 8 de dezembro todo o executivo em regime de permanência
esteve presente no “Cante ao Menino”, promovido pelo Grupo Coral “Paz e Unidade” de Alcáçovas,
inserido na Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense e com o apoio do Município de Viana do
Alentejo e da Freguesia de Alcáçovas. Esta iniciativa, que decorreu na Igreja Matriz de Alcáçovas, contou
também com a presença do Grupo Coral da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo e do Grupo Coral
“Tertúlia dos Amigos do Cante de Alcáçovas”. ----------------------------------------------- ------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 10 de dezembro, no âmbito das comemorações do segundo
aniversário da classificação do Cante Alentejano como Património da Humanidade, decorreu o evento
“Cante Pr’ó Mundo”, no Cineteatro Vianense, numa organização do Município de Viana do Alentejo e das
três freguesias do concelho. O evento contou com a participação do Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do
Cante” de Alcáçovas, do Grupo Coral Feminino “Cantares de Alcáçovas”, do Grupo Coral “Os
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Trabalhadores” de Alcáçovas, do Grupo Coral Feminino “Paz e Unidade”, do Grupo “Moços da Vila”, do
Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, do Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo, do Grupo
Coral “Velha Guarda” de Viana do Alentejo e do Grupo “Malha Vacas”. No espetáculo participaram ainda
Poetas Populares do Concelho. O evento foi transmitido em direto na página do Município na rede social
Facebook, permitindo assistir em direto ao espetáculo, em qualquer parte do mundo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 10 de dezembro decorreu em Alcáçovas a 3.ª Prova do XVIII
Critério de Corta-Mato Paulo Guerra, numa organização conjunta da Associação de Atletismo de Évora,
do Município de Viana do Alentejo, da Freguesia de Alcáçovas e da CIMAC – Comunidade Intermunicipal
do Alentejo Central. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 11 de dezembro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio
Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente na Corrida/Caminhada Solidária de Natal, organizada pela
Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense e pela Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha
Portuguesa, em parceria com o Município de Viana do Alentejo, com a Freguesia de Alcáçovas e com
associações da freguesia de Alcáçovas. Esta iniciativa contou com cerca de trezentos participantes,
revertendo os fundos angariados a favor da Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha Portuguesa. ------- O senhor Presidente informou que no dia 13 de dezembro esteve presente numa reunião do Conselho
Regional da CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, que decorreu
no auditório desta Comissão, em Évora. Da ordem de trabalhos constaram os seguintes pontos:
Nomeação dos representantes do Conselho Regional no Conselho Económico e Social; Ponto de Situação
relativo ao Alentejo 2020 e Apresentação ao Conselho Regional do Plano Nacional de Coesão Territorial.
- O senhor Presidente informou que no dia 13 de dezembro esteve presente na reunião mensal do
Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. Dos
pontos da ordem de trabalhos constaram os Centros de Acolhimento Turístico e Interpretativos e o
Projeto de Modernização Administrativa. Relativamente ao primeiro, o Senhor Presidente informou que
este Município assinou um Protocolo de Parceria com vários Municípios da CIMAC – Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central, no âmbito do Projeto Geral para os Centros de Acolhimento Turístico
e Interpretativos de Évora e Alentejo Central, para que se formalize a candidatura a fundos comunitários
no valor de cerca de 2.200.000,00€ (dois milhões e duzentos mil euros). Este projeto visa dotar a região
de meios físicos e tecnológicos para o adequado encaminhamento de turistas e estes centros permitirão
encaminhar os visitantes, não só para a cidade de Évora, mas principalmente para todos os municípios
envolvidos, entre os quais o de Viana do Alentejo. O Senhor Presidente disse que, em sua opinião, estes
centros são de especial importância para o turismo da região, bem como deste Concelho em particular,
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prevendo-se um aumento no número de visitantes, o que é benéfico, desde logo, para a economia local.
No que concerne ao segundo ponto - Projeto de Modernização Administrativa - o Senhor Presidente
informou que o Município de Viana do Alentejo aprovou um Acordo de Parceria para a candidatura
conjunta com vários Municípios da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a fundos
comunitários, no âmbito do Quadro Alentejo 2020, de um projeto de Modernização Administrativa no
valor de cerca de 1.600.000,00€ (um milhão e seiscentos mil euros). O Senhor Presidente concluiu
informando que este projeto reúne várias componentes, sendo uma delas os serviços online que
permitirão uma melhor resposta e uma melhor qualidade do serviço para todos os munícipes. -------------- O senhor Presidente informou que no dia 13 de dezembro esteve presente no Jantar de Natal da CIMAC
- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, na Cozinha da Catarina, em Évora. ----------------- O Senhor Presidente informou que a Festa de Natal para os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo,
organizada pelo Município de Viana do Alentejo em parceria com as freguesias do Concelho, decorre
entre os dias 13 e 15 de dezembro, no Cineteatro Vianense, podendo os alunos assistir ao espetáculo Os
sentidos das cores ou o capuchinho vermelho não é vermelho e o lobo não é mau, produzido por Diana
Regal e Ana Cristina Matos. Esta iniciativa, que pretende assinalar o Natal e promover o convívio entre a
comunidade escolar, foi produzida por Diana Regal e Ana Cristina Matos e apresenta-se como um
espetáculo de partilha entre os atores/manipuladores e o público, que é levado a fazer uma viagem
através dos sentidos, associando cores e jogos de imagens projetadas. Pela incursão de diversos livros, o
espetáculo reconta a história do Capuchinho Vermelho que se cruza com o Pai Natal e que fazem do lobo
mau um lobo bem comportado. Como é habitual, no final de cada sessão do espetáculo, serão oferecidas
pequenas lembranças das quais se destaca o livro Ó Vitorino!. ------------------------------------------ O Senhor Presidente fez referência à exposição Presépios Tradicionais (e outros tais), que será
inaugurada no próximo dia 16 de dezembro, no Antigo Posto de Turismo, na Praça da República, em
Viana do Alentejo. Esta exposição foi organizada pelo Município de Viana do Alentejo, pela Universidade
Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora – Polo de Viana do Alentejo e pelo Agrupamento de Escolas
de Viana do Alentejo, com o apoio da Freguesia de Viana do Alentejo. Esta exposição estará aberta ao
público até ao dia 6 de janeiro de 2017. ------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que o habitual Almoço de Natal oferecido pelo Município a todos os
colaboradores e respetivos familiares, irá decorrer no dia 17 de dezembro, no Pavilhão Multiusos do
Sport Club Alcaçovense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente, no uso de competência subdelegada em
matéria de administração urbanística. ------------------------------------------------------------- ---- ------------------Ponto seis) Proposta de intenção de indeferimento de um pedido de parecer relativo à constituição de
compropriedade no prédio rústico “Vale de Freixo”, sito em Alcáçovas – Com base na informação do
Gabinete Jurídico, a Câmara deliberou por unanimidade manifestar a intenção de emitir parecer
desfavorável quanto à constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Vale de Freixo”,
sito na freguesia de Alcáçovas, concelho de Viana do Alentejo, requerida por José Francisco Barroso
Chora. A intenção manifestada, que dará origem à audiência prévia do interessado na forma escrita, tem
por base o facto de que do ato em causa resultaria parcelamento físico em violação do regime legal dos
Loteamentos Urbanos, dado que a quota de cada um dos compartes não teria qualquer rendibilidade
económica não urbana, nos termos do n.º 3 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, alterada
pelas Leis n.ºs 165/99, de 14 de setembro; 64/2003, de 23 de agosto; 10/2008, de 20 de fevereiro;
79/2013, de 26 de dezembro e 70/2015, de 16 de julho. --------------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente de 30 de novembro de 2016
que determinou o não exercício do direito de preferência quanto a um prédio urbano sito na Estrada
Nacional 257, em Viana do Alentejo – Dada a necessidade de resposta urgente à Conservatória do
Registo Predial de Viana do Alentejo, o senhor Vice-Presidente, na ausência do senhor Presidente,
decidiu, no dia 30 de novembro de 2016, que o Município não exerceria o direito de preferência quanto a
um prédio situado na Estrada Nacional 257, número um, em Viana do Alentejo, que confronta com o
prédio municipal onde se situa o complexo desportivo da Quinta da Joana. --------------------------------------A Câmara ratificou por unanimidade o referido despacho. ------------------------------------------------------------Ponto oito) 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
à munícipe Belmira das Neves Freire, residente em Viana do Alentejo. ------------------------------------Ponto nove) 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:
A) VIANA DO ALENTEJO:
- Francisco Leonel Pinto; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zélia Maria Almeida Pinto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------B) AGUIAR:
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- Adelaide Maria Gaia Tirapicos Laranjeiro. --------------------------------------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 28 de novembro de 2016 que
aprovou o apoio de 50% do passe escolar de um aluno, residente na freguesia de Alcáçovas e
matriculado num estabelecimento de ensino fora do concelho de Viana do Alentejo – A Câmara
ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 28 de novembro de 2016 que concedeu o
apoio de cinquenta por cento do preço do passe escolar ao aluno Bruno José Patinha Timóteo, residente
na freguesia de Alcáçovas e matriculado no 10.º ano no Curso Cientifico-Humanístico de Artes Visuais do
Agrupamento de Escolas n.º 2 de Évora, dado que o curso em causa não existe na área de residência do
aluno. O apoio é concedido ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, na
redação atual. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de ratificação da 37.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 37.ª alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de ratificação da 19.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 19.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -------------------------------Ponto treze) Proposta de ratificação da 39.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 39.ª alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de ratificação da 40.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 40.ª alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de ratificação da 41.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 41.ª alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------------Ponto dezasseis) 42.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 42.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ---------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente de 7 de dezembro de
2016 que autorizou a colocação de sinalização relativa ao corte do trânsito nas estradas secundárias do
Largo da Gamita, em Alcáçovas, no dia 10 de dezembro de 2016, por motivos de realização de uma
prova desportiva “Critério Corta-Mato Paulo Guerra” – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho
do senhor Vice-Presidente de 7 de dezembro de 2016 que autorizou a colocação de sinalização rodoviária
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compatível com o corte do trânsito automóvel nas estradas secundárias do Largo da Gamita, em
Alcáçovas, no dia 10 de dezembro de 2016, por motivo de realização da prova de corta-mato “Critério
Corta-Mato Paulo Guerra”, organizada pelo Município de Viana do Alentejo e pela Freguesia de
Alcáçovas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 2 de dezembro de 2016
que emitiu a Licença Especial de Ruido n.º 7/2016 à Junta de Freguesia Alcáçovas, para a realização do
Evento “Altas Horas”, no Largo da Gamita, em Alcáçovas, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2016 – A
Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 2 de dezembro de 2016 que
autorizou a emissão da Licença Especial de Ruido n.º 7/2016, permitindo à Freguesia de Alcáçovas a
realização do evento “Altas Horas”, no Largo da Gamita, em Alcáçovas, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de
2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de 2016
que concedeu licença à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Alcáçovas, para a realização de uma
Caminhada e Corrida de Pais Natal, no dia 11 de dezembro de 2016 – A Câmara ratificou por
unanimidade o despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de 2016 que concedeu licença à Cruz
Vermelha Portuguesa – Delegação de Alcáçovas, para a realização de uma Caminhada e Corrida de Pais
Natal, no dia 11 de dezembro de 2016, em Alcáçovas. ------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de abertura de procedimento concursal para provimento de um lugar de Chefe
da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano – Mediante proposta do senhor Presidente, a Câmara
deliberou por unanimidade proceder à abertura de procedimento concursal para provimento de um lugar
de Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano desta Câmara Municipal (cargo de direção
intermédia de 2.º grau), nos termos do n.º 1 do artigo 12.º e dos n.ºs 1 a 3 do artigo 13.º da Lei n.º
49/2012, de 29 de agosto, por remissão ao disposto nos n.ºs 1 e 3 do art.º 20.º e ao artigo 21.º da Lei n.º
2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, alterada
pelas Leis n.ºs 68/2013, de 29 de agosto e 128/2015, de 3 de setembro. ------------------------------------------- Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro na redação dada pela Lei n.º
64/2011, de 22 de dezembro, a publicitação do procedimento concursal iniciar-se-á com aviso a publicar
na 2.ª Série do Diário da República e no Jornal “Correio da Manhã”. ------------------------------------------------ Nos termos do n.º 1 do referido artigo 21.º, o procedimento concursal será publicitado na Bolsa de
Emprego Público, durante 10 dias, com indicação do seguinte:
a) Requisitos formais de procedimento; ------------------------------------------------------------------------------------b) Perfil exigido; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Composição do júri; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Métodos de seleção, incluindo necessariamente a realização de uma fase final de entrevistas públicas.
As competências do pessoal dirigente encontram-se definidas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto, na redação atual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os requisitos legais de admissão são os constantes do n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto, na redação atual, por conjugação com o n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
também na redação atual, a saber:
» Trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados,
dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e
controlo, que reúnam quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias
para cujo exercício ou provimento é exigível uma licenciatura. ------------- ------------------------------------------ O requisito específico é a posse de Licenciatura em Animação Sociocultural. ----------------------------------- O perfil exigido consiste na posse de conhecimentos técnicos especializados na área sociocultural,
devidamente comprovados; conhecimentos teóricos e práticos ao nível das atribuições subjacentes ao
cargo dirigente em causa; aptidão para o exercício de funções de direção, gestão, coordenação e
controlo; experiência comprovada de direção de equipas de trabalho; capacidade de liderança; iniciativa
e gestão das motivações; boa capacidade de definição de objetivos de atuação de acordo com os
objetivos estabelecidos para a respetiva unidade orgânica. ------------------------------------------------------------ Nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na redação atual, o júri de recrutamento
foi designado por deliberação da Assembleia Municipal de 18 de novembro de 2016, sob proposta da
Câmara Municipal e é composto por um Presidente e dois Vogais, respeitando os condicionalismos
impostos pelos n.ºs 2 e 3 do referido artigo 13.º:
Presidente: Florival Baiôa Monteiro, Presidente da Associação para a Defesa do Património da Região de
Beja. ------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------Vogais: Nuno Eduardo Marques Loureiro, Pro-Presidente para as Relações Internacionais do Instituto
Politécnico de Beja; e Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior do Município de Viana do
Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A seleção dos candidatos será feita através de Avaliação Curricular e de Entrevista Pública. Os fatores a
ponderar em qualquer um dos métodos de seleção constarão de ata de reunião do respetivo júri. -------- O procedimento concursal é urgente e de interesse público, não havendo lugar à audiência de
interessados, conforme estipulado no n.º 13 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, na redação atual. ------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de 2016
que determinou uma transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense – A
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Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de 2016 que
determinou a transferência para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense da importância de
500,00 € (quinhentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes ao encontro anual do Grupo
Coral Feminino Paz e Unidade, tendo em conta o acréscimo das mesmas em virtude da classificação do
Cante Alentejano como Património da Humanidade pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de
2016 que determinou uma transferência de verba para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas
– A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de 2016 que
determinou a transferência para a Associação Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas da
importância de 500,00 € (quinhentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes ao seu
encontro anual, tendo em conta o acréscimo das mesmas em virtude da classificação do Cante
Alentejano como Património da Humanidade pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de
2016 que determinou uma transferência de verba para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas”
– Sem a presença do senhor Vereador João Penetra por se encontrar impedido, a Câmara ratificou, com
quatro votos favoráveis, os despachos do senhor Presidente de 9 de dezembro de 2016 que
determinaram as seguintes transferências de verba para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas”:
a) 500,00 € (quinhentos euros) como comparticipação nas despesas do encontro anual do Grupo Coral
“Os Trabalhadores de Alcáçovas”, tendo em conta o acréscimo das mesmas em virtude da classificação do
Cante Alentejano como Património da Humanidade pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura; --------------------------------------------------------------------------------------------b) 500,00 € (quinhentos euros) como comparticipação nas despesas do encontro anual do Grupo “Tertúlia
dos Amigos do Cante”, tendo em conta o acréscimo das mesmas em virtude da classificação do Cante
Alentejano como Património da Humanidade pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de
2016 que determinou uma transferência de verba para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo –
– A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de 2016 que
determinou a transferência para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo da importância de 500,00
€ (quinhentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes ao seu encontro anual, tendo em
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conta o acréscimo das mesmas em virtude da classificação do Cante Alentejano como Património da
Humanidade pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. ----Ponto vinte e cinco) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de
2016 que determinou uma transferência de verba para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do
Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de
2016 que determinou a transferência para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo da
importância de 500,00 € (quinhentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes ao seu
encontro anual, tendo em conta o acréscimo das mesmas em virtude da classificação do Cante
Alentejano como Património da Humanidade pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e seis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de
2016 que determinou uma transferência de verba para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do
Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de
2016 que determinou a transferência para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo da
importância de 500,00 € (quinhentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes ao seu
encontro anual, tendo em conta o acréscimo das mesmas em virtude da classificação do Cante
Alentejano como Património da Humanidade pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e sete) Proposta de ratificação do Despacho do senhor Presidente que aprovou o Relatório
Final relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do
Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 9 de dezembro de
2016 que aprovou o Relatório Final relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro
Histórico de Viana do Alentejo que lhe foi apresentado juntamente com todas as peças que integram o
processo, tendo, a essa data, aprovado todas as propostas constantes do referido Relatório e adjudicado
a Empreitada à Empresa PROTECNIL – Sociedade Técnica de Construções, S.A., pelo montante de
1.194.295,99 € (um milhão cento e noventa e quatro mil duzentos e noventa e cinco euros e noventa e
nove cêntimos), acrescido de IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e oito) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro
às Modalidades Desportivas – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas, a
Câmara deliberou por unanimidade transferir as seguintes verbas:
» Para o Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses” / Ténis de Mesa / Transporte / 4.º trimestre de
2016 – 1.708,02 € (mil setecentos e oito euros e dois cêntimos); -----------------------------------------------------
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» Para o Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo / Pesca Desportiva / 3.º e 4.º trimestres de 2016
/ Transporte e participação em campeonatos – 2.155,32 € (dois mil cento e cinquenta e cinco euros e
trinta e dois cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do mesmo Regulamento e sem a presença do senhor Vereador João Pereira por se encontrar
impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para o Sport Club Alcaçovense a
importância de 1.700,00 € (mil e setecentos euros), relativa a transportes da modalidade Futebol. -------Ponto vinte e nove) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro
às Atividades Culturais – Nos termos das propostas 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 Sociedade União Alcaçovense:
- Grupo de Teatro / 3.º trimestre de 2016 – 458,40 € (quatrocentos e cinquenta e oito euros e quarenta
cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banda de Música / 3.º trimestre de 2016 – 335,40 € (trezentos e trinta e cinco euros e quarenta
cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Para a Associação Equestre de Viana do Alentejo / Classe de Dança / 3.º trimestre de 2016 / Ballet e
Sevilhanas – 826,20 € (oitocentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos). ------------------------------------------» Para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo / 3.º trimestre de 2016 – 520,20 € (quinhentos e
vinte euros e vinte cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------» Para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo / 3.º trimestre de 2016 – 238,80 € (duzentos e
trinta e oito euros e oitenta cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------» Para a Associação Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas / 3.º trimestre de 2016 – 251,40 €
(duzentos e cinquenta e um euros e quarenta cêntimos). -------------------------------------------------------------Ao abrigo do mesmo Regulamento e sem a presença do senhor Vereador João Penetra por se encontrar
impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir as seguintes verbas para o Grupo
Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas”, relativas ao 3.º trimestre de 2016:
- Grupo Coral – 226,20 € (duzentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos); ----------------------------------------- Grupo Tertúlia dos Amigos do Cante – 219,90 € (duzentos e dezanove euros e noventa cêntimos). ------Ponto trinta) Proposta de transferência de verba para a Cáritas Diocesana de Évora, com destino ao
Polo da Cáritas em Viana do Alentejo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Cáritas Diocesana de Évora a importância
de 300,00 € (trezentos euros), como comparticipação nas despesas de limpeza e pintura do edifício onde
funciona o Polo da Cáritas em Viana do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------
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Ponto trinta e um) 20.ª Proposta de 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 aprovou a 20.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -------------------------Ponto trinta e dois) Proposta de aquisição de imóvel – Sob proposta do senhor Presidente, a Câmara
deliberou por unanimidade adquirir um prédio urbano sito na Rua Brito Camacho, em Viana do Alentejo,
propriedade de Luis Miguel Potes Pegado, pelo montante de 23.500,00 € (vinte e três mil e quinhentos
euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta e três) Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar – Clube Sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por se encontrar impedido, a Câmara deliberou,
com quatro votos favoráveis, transferir para a Associação Galopar & Pedalar – Clube a importância de
1.700,00 € (mil e setecentos euros), como comparticipação nas despesas de participação na Prova de BTT
“Powerade Madrid – Lisboa Non Stop”. --------------------------------------------------------------------------------------

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

