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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 13/2011
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 25 / 05 / 2011
PRESENÇAS
PRESIDENTE : BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES : JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
ESTÊVÃO MANUEL MACHADO PEREIRA
JOSÉ JACINTO BENTO GRAVE
HORA DE ABERTURA: 14,30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 21,30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 05 / 05 / 2011
CAIXA .......................................................................................................................................................................
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ...........................................................................................

1.788,57 €
2.185.237,52 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .................................................................................................................. 604.367,07 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................................... 3.575,81 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005455530 .......................................................................................................................... 36,00 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005478430 ................................................................................................................... 56.207,09 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005496230 .............................................................................................................

2.582,62 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ...................................................................................................................... 2.035,47 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005672550 ......................................................................................................................... 158,06 €
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 00006356230-CENS ........................................................................................................................ 61,34 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 ................................................................................................................... 33.259,75 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/22282859061 .................................................................................................................... 500.00,00 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ......................................................................................................... 16.192,37 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ............................................................................................................ 171.008,57 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................................... 120.054,05 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44260394455 ............................................................................................................ 300.000,00 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44260396365 ........................................................................................................... 300.000,00 €
B. E. S. – CONTA N.º 0007/00219692682 ................................................................................................................... 50.778,20 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................................... 2.187.026,09 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................. 2.158.309,76 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................ 28.716,33 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de
trabalhos era a seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------1) Aprovação da acta da reunião anterior; -------------------------------------------------------------2) Informação sobre a actividade da Câmara; ---------------------------------------------------------3) Conhecimento dos despachos proferidos no uso de competência subdelegada em matéria de
administração urbanística; ----------------------------------------------------------------------------4) Aprovação da acta em minuta; -----------------------------------------------------------------------5) Proposta de alteração do Regulamento do Plano Director Municipal de Viana do Alentejo,
na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 16/03/2011; ------------------------------6) Proposta de emissão de parecer relativo à constituição de compropriedade no prédio rústico
“Romeirinhas”; ----------------------------------------------------------------------------------------7) Proposta de transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo
(Creche de Aguiar); -----------------------------------------------------------------------------------8) Proposta de emissão de parecer relativo à abertura de Curso Profissional no próximo ano
lectivo; --------------------------------------------------------------------------------------------------9) Proposta de colocação de sinalização rodoviária na Estrada de Alcáçovas – Santa Catarina;
10) Declaração de caducidade da admissão da comunicação prévia relativamente ao Processo
n.º 55VN/08 (Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo); ----11) 13.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------12) 6.ª Proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais; ----------------------------------13) Proposta de atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso; ------------------14) Ratificação de despacho do senhor Presidente que concedeu subsidio no âmbito da Acção
Social Escolar; -----------------------------------------------------------------------------------------15) Ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à Junta Regional de
Évora do Corpo Nacional de Escutas, para a realização de um acampamento nos dias 21 e
22 de Maio de 2011; ----------------------------------------------------------------------------------16) Proposta de redução de taxas urbanísticas relativas à alteração do alvará de loteamento n.º
2/98 (Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas); -------------------------------------------------17) Proposta de renovação de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso. -----------------O senhor Presidente propôs a inclusão na ordem de trabalhos dos seguintes pontos adicionais:
18)Pedido de parecer relativo à 29.ª Volta ao Alentejo em Bicicleta; --------------------------------
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19) Designação de júris de períodos experimentais de diversos contratados por tempo
indeterminado. ------------------------------------------------------------------------------------------- Tendo a Câmara reconhecido urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, aprovou
por unanimidade a sua inclusão na ordem do dia nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------Ponto um) Aprovação da acta da reunião anterior – A Câmara aprovou por unanimidade a acta
número doze relativa à reunião ordinária realizada no dia onze de Maio de dois mil e onze. -------Ponto dois) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente informou ter
participado no passado dia 14 de Maio, conjuntamente com o seu Adjunto e com o Chefe da
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, num debate que se realizou no Teatro Garcia de
Resende, em Évora, subordinado ao tema “Cultura no Alentejo”. Esta iniciativa foi promovida
pela Casa do Alentejo com o apoio da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Foi
debatida a situação cultural actual, dependente da conjuntura económica e social. Os presentes
foram unânimes ao considerarem útil a criação de uma plataforma com a divulgação das
potencialidades de cada concelho alentejano. --------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Paulo Manzoupo informou que no dia 14 de Maio esteve presente nas
Piscinas de Alcáçovas, por ocasião do festival de natação que contou com participantes dos
concelhos de Viana do Alentejo, Cuba e Portel. ------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou ter participado no dia 16 de Maio numa reunião do Conselho
Directivo da Associação de Municípios do Alentejo Central e na Assembleia Intermunicipal da
mesma Associação. --------------------------------------------------------------------------------------------- Informou também ter participado no dia 18 de Maio no Conselho Geral da EB2,3/S Dr. Isidoro
de Sousa tendo sido definidos os procedimentos a aplicar no processo de concurso do novo
Director daquele Estabelecimento de Ensino. --------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu também que no dia 18 de Maio teve inicio em Alcáçovas a
implementação do Projecto “Informática Sénior”, iniciativa da responsabilidade conjunta do
Município de Viana do Alentejo e da Universidade Sénior Túlio Espanca – Pólo de Viana do
Alentejo. Esta actividade decorrerá entre 18 de Maio e 13 de Junho, às Quartas e Sextas-Feiras,
das 10 às 12 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou também ter participado no dia 19 de Maio numa reunião do
Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC). De entre os
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assuntos tratados salientou-se a coordenação, por parte da CIMAC, de um projecto de
financiamento no âmbito da eficiência energética. Foi constituído um grupo de trabalho com a
participação da própria CIMAC, da ARECBA e de um elemento deste Município. ------------------ O senhor Presidente informou que no dia 20 de Maio esteve presente no Baile de Finalistas da
Escola EB2,3/S Dr. Isidoro de Sousa, realizado na Discoteca Zona T. ---------------------------------- Informou também o senhor Presidente ter participado no passado dia 21 de Maio na Festa do
11.º aniversário do Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo que se realizou no Cine-Teatro
Vianense e no qual participaram, entre outros, o Grupo Coral Alentejano “Amigos do
Independente” de Setúbal; Grupo Coral Feminino Paz e Unidade, de Alcáçovas; Grupo Coral
Feminino “As Ceifeiras” de Semblana e o Grupo Coral “Aldeia da Luz” de Mourão. --------------- Informou também o senhor Presidente que conjuntamente com o senhor Vereador Paulo
Manzoupo esteve presente na Cerimónia de entrega das faixas de campeão às seguintes equipas
do Sporting Clube de Viana do Alentejo:
» Séniores e Iniciados de futsal; ------------------------------------------------------------------------------» Benjamins de futebol de sete. ------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu ainda que no dia 24 de Maio foi realizada uma vistoria ao Cemitério
de Alcáçovas na qual participaram além dos Técnicos do Município, a Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Alentejo e o Centro de Saúde de Viana do Alentejo. Esta vistoria
precede o desenvolvimento do projecto de arquitectura e especialidades para alargamento do
Cemitério, tendo já sido efectuado o respectivo estudo geológico. -------------------------------------- O senhor Presidente disse ainda que hoje, dia 25 de Maio, a partir das 21 horas, terá lugar na
Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo um encontro de histórias e poesia, no âmbito do
projecto “Leituras à Lareira” e tendo por tema “Maio maduro Maio”. ---------------------------------- O senhor Presidente referiu que as comemorações do Dia da Criança terão lugar entre os dias 26
de Maio e 1 de Junho sendo as iniciativas promovidas conjuntamente pelo Município através da
Oficina da Criança, pela Junta de Freguesia de Viana do Alentejo e pela Associação Cultural
“Colecção B”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu também que no próximo dia 28 de Maio terão lugar as
comemorações do 11.º aniversário do Grupo Coral Feminino “Paz e Unidade” de Alcáçovas, que
nesta data promove o 7.º Encontro de Grupos Corais, no Jardim Público em Alcáçovas. ------------ O senhor Presidente referiu-se ainda à Festa da Primavera que terá lugar em Aguiar entre 10 e 12
de Junho e à Quinzena Cultural que terá lugar em Alcáçovas entre 10 e 19 de Junho. ---------------
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- O senhor Presidente referiu que na sequência da questão suscitada pelo senhor Vereador José
Jacinto na reunião anterior, acerca da eventual tentativa de encerramento do Posto dos CTT em
Alcáçovas, foi contactada a Junta de Freguesia de Alcáçovas. Esta Entidade confirmou que há
cerca de um ano havia sido contactada pela Administração dos CTT sobre essa matéria tendo
manifestado posição desfavorável. Mais recentemente voltou a Junta de Freguesia de Alcáçovas a
ser contactada para informar sobre a idoneidade de um particular que estaria eventualmente
interessado em prestar os serviços actualmente cometidos aos CTT. Neste contexto, a Câmara
dirigiu um oficio ao Conselho de Administração dos CTT (oficio n.º 2630, de 23/05/2011)
manifestando a sua posição desfavorável quer quanto ao encerramento da Estação quer quanto à
transferência dos serviços para privados, quer ainda quanto a qualquer redução nos serviços
prestados pela Estação à população. No oficio foi referido que é esta também a posição da Junta
de Freguesia de Alcáçovas e sublinhando que além dos factores económicos e sociais subjacentes
a esta matéria, está o facto da freguesia de Alcáçovas ter registado um aumento considerável da
população residente, segundo os resultados preliminares dos Censos de 2011. Do teor do oficio foi
dado conhecimento ao Governo Civil de Évora, ao Ministério das Obras Públicas, ao Senhor
Primeiro Ministro e ao Senhor Presidente da República. Informou ainda que no mesmo sentido foi
hoje enviado um oficio à ANACOM. ------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no âmbito do Inalentejo, foram elaboradas duas candidaturas
na área cultural. Uma delas integra-se no Projecto “Teias – Rede Cultural do Alentejo –
Programação Cultural em Rede”. Este projecto integra uma parceria conjunta, liderada pela
Câmara Municipal de Évora, englobando os Municípios de Borba, Alandroal, Montemor-o-Novo,
Portel, Reguengos de Monsaraz, Redondo, Estremoz, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila
Viçosa. Com esta candidatura, já aprovada, pretende-se contribuir para a melhoria das condições
de acesso à cultura e fomentar a participação activa dos cidadãos. Está previsto um investimento
na ordem dos novecentos mil euros, com um financiamento elegível de 60%, a executar nos anos
de 2011 e 2012. Quanto a este Município, a candidatura abrange o âmbito educativo e a
itinerância de agentes culturais englobando diversas áreas, nomeadamente artes plásticas /
marionetas, teatro, animação, música, cinema e dança. A outra candidatura é à linha de apoio
financeiro ao Cinema Digital, permitindo dotar as salas de cinema com equipamento de projecção
digital de cinema. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente referiu ainda que está em preparação um projecto referente à Declaração de
Património Municipal do Cante Alentejano, em articulação com a Associação Moda e com o
Professor José Rodrigues dos Santos. ------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador João Pereira informou que se prevê concluir amanhã os trabalhos de
pavimentação com massas quentes em Alcáçovas. As 800 toneladas empregues naquela freguesia
foram utilizadas na Rua Principal frente às Piscinas, nas três transversais do Bairro do Chão do
Mocho e na Rua frente ao local da Mostra de Doçaria. Disse este Vereador que se prevê para
amanhã o inicio dos trabalhos em Viana, designadamente com a limpeza e colocação de cola em
duas Ruas do Loteamento da Quinta do Marco. Quanto à Estrada de Santa Catarina, disse o
senhor Vereador João Pereira que, na medida do possível, tentar-se-á realizar algum trabalho que
permita a melhoria das condições de circulação, principalmente agora que se avizinha o período
de Verão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Jacinto congratulou-se pela atitude da Câmara, em articulação com a
Junta de Freguesia de Alcáçovas, quanto à Estação dos CTT de Alcáçovas. Referiu este Vereador
que também anteriormente deram bons resultados as posições concertadas entre a Câmara e a
Junta de Freguesia, junto da ANACOM. Disse saber que um privado tinha sido chamado a reunir
com a Administração dos CTT pelo que foi bastante oportuna a tomada de posição rápida sobre
este assunto. Quanto à Estrada de Santa Catarina, o senhor Vereador José Jacinto referiu que, se
possível, deverá a Câmara proceder à limpeza das ervas das bermas que no ano passado não foi
feito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Pereira disse que o senhor Vereador José Jacinto, na reunião anterior,
trouxe o assunto da Estação dos CTT porque conseguiu ter informação particular que lho
permitiu. Disse que ele próprio também conseguiu obter algumas informações e de acordo com as
mesmas, as perspectivas são no sentido da privatização e consequente encerramento de algumas
estações. Apesar da opinião desfavorável manifestada, as informações que recolheu apontam
nesse sentido pelo que se deverá começar a equacionar que procedimentos se deverão efectuar
perante esse cenário. -------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Estêvão Pereira disse concordar com a posição tomada quanto à nova
tentativa de encerramento da Estação dos CTT em Alcáçovas, sublinhando as muitas tentativas
que ao longo do tempo foram sendo feitas nesse sentido. Sublinhou igualmente a importância que
nesse contexto foram tendo os sucessivos pareceres negativos que a Câmara e a Junta de
Freguesia foram fazendo chegar à ANACOM. Os verdadeiros responsáveis pelo encerramento são
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aqueles que permitem que uma empresa como os CTT seja privatizada, levando posteriormente a
que os proprietários venham a encerrar estações ou postos de correio sem que ninguém localmente
os possa impedir. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador Estêvão Pereira referiu-se ao 2.º memorando que está em vigor quanto à
execução do QREN, abrindo a possibilidade de candidaturas ao ciclo urbano da água.
Contráriamente àquilo que foi muitas vezes repetido, constata-se que actualmente as condições
para obtenção de financiamento nesta área são de longe mais favoráveis, atingindo os 85%. Disse
este Vereador querer deixar claras duas notas: -------------------------------------------------------------Primeira) Não é verdade que no passado tivesse havido financiamentos para o ciclo urbano da
água que agora não existem e que por isso se perderam oportunidades; -------------------------------Segunda) Existem actualmente financiamentos de 85% para esta vertente, que no passado nunca
existiram. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse este Vereador que tendo em conta as características obsoletas da rede de água instalada,
talvez fosse oportuno não desperdiçar estas excelentes condições de financiamento para suprir as
insuficiências em termos de redes internas de distribuição. ----------------------------------------------- O senhor Presidente, relativamente às considerações feitas pelo senhor Vereador Estêvão Pereira
acerca daquilo que se disse no passado referiu que só é responsável pelas suas próprias
afirmações. Disse que sendo certo que existem agora boas condições de financiamento, também é
verdade que as candidaturas ao ciclo urbano da água são actualmente muito mais exigentes e
selectivas do que anteriormente, não se podendo comparar a esse nível o Regulamento anterior
(muito mais flexível) e o actual. Disse que em sua opinião esta área é uma em que deveria ter sido
feita alguma coisa no passado, aproveitando as condições de acesso ao financiamento mais
facilitador, embora com menos comparticipação. A provar que o quadro actual é bem mais
exigente está o facto de terem ficado verbas disponíveis na contratualização, precisamente para o
ciclo urbano da água. ------------------------------------------------------------------------------------------A este propósito o senhor Presidente disse que o projecto do ciclo urbano da água, integrado no
projecto do Centro Histórico, está quase pronto pelo que se a candidatura for apresentada em
Junho-Julho, dificilmente se executará obra ainda este ano. Disse o senhor Presidente que da
reunião realizada com o projectista ficou agendada a apresentação do projecto para o dia 6 de
Junho. Disse que gostaria que os senhores Vereadores estivessem presentes, às 18 horas,
tencionando também convidar um elemento de cada força politica com assento na Assembleia
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto três) Conhecimento dos despachos proferidos no uso de competência subdelegada em
matéria de administração urbanística – A Câmara tomou conhecimento da relação de
despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, no uso de competência subdelegada
em matéria de administração urbanística. -------------------------------------------------------------------Ponto quatro) Aprovação da acta em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a
acta desta reunião em minuta, no final da mesma, nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------Ponto cinco) Proposta de alteração do Regulamento do Plano Director Municipal de Viana
do Alentejo, na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 16/03/2011 – A Câmara
aprovou por unanimidade a alteração do Regulamento do Plano Director Municipal de Viana do
Alentejo, na sequência da deliberação tomada a 16 de Março de 2011. --------------------------------Ponto seis) Proposta de emissão de parecer relativo à constituição de compropriedade no
prédio rústico “Romeirinhas” – Com a abstenção do senhor Vereador Estêvão Pereira e o voto
contra do senhor Vereador José Jacinto, a Câmara confirmou o parecer desfavorável quanto à
constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Romeirinhas” em Aguiar, após
decurso da audiência prévia sem que o requerente se tenha manifestado. -----------------------------Ponto sete) Proposta de transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Viana
do Alentejo (Creche de Aguiar) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Santa
Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo a importância de 29.844,63 €, como comparticipação
na obra da Creche de Aguiar. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de emissão de parecer relativo à abertura de Curso Profissional no
próximo ano lectivo – A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável à abertura, na
Escola E.B.2,3/S Dr. Isidoro de Sousa, no próximo ano lectivo, do Curso Profissional de Nivel
Secundário “Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos”. --------------------------------------Ponto nove) Proposta de colocação de sinalização rodoviária na Estrada de Alcáçovas –
Santa Catarina – Foi presente a proposta que transitou da reunião anterior, relativa à colocação
de sinalização vertical na Estrada entre Alcáçovas e Santa Catarina, proibindo o trânsito a
veículos com peso superior a 7,5 toneladas, excepto os que se dirigem a “acessos locais”. --------O senhor Vereador João Pereira recordou que sobre este assunto não houve deliberação na reunião
anterior em virtude de algumas questões levantadas pelo senhor Vereador José Jacinto,
nomeadamente o desconhecimento que disse ter àcerca do desenrolar do processo com a Câmara
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Municipal de Alcácer do Sal e a sugestão que apresentou relativa à proibição de circulação de
veículos com peso superior não a 7,5 toneladas mas sim a 10 toneladas. Foram feitos então os
necessários contactos com a Câmara Municipal de Alcácer do Sal, concretamente com o senhor
Vereador Hélder Serafim, tendo-se concluído o seguinte: ------------------------------------------------ A Câmara Municipal de Alcácer do Sal, após um complexo processo de negociação com a
“Estradas de Portugal”, já aprovou a proibição de circulação de veículos com peso superior a 7,5
toneladas e já encomendou os respectivos sinais; ---------------------------------------------------------- A questão da tonelagem a partir da qual se deverá proibir o trânsito, foi discutida e ponderada
quer pela G.N.R. dos concelhos de Alcácer do Sal e Viana do Alentejo, quer pelos técnicos dos
dois Municípios. A opinião unânime, tendo em conta as características da Estrada, é que a
proibição se implemente a partir das 7,5 toneladas. -------------------------------------------------------Perante estes argumentos e considerando os compromissos anteriormente assumidos pelas
entidades envolvidas no processo e que foram sendo transmitidos em anteriores reuniões da
Câmara Municipal, disse o senhor Vereador João Pereira que se considere que a proposta deve ser
mantida nos termos em que foi apresentada na reunião do dia 11 de Maio corrente. Uma vez que o
senhor Vereador José Jacinto referiu na reunião anterior desconhecer os contactos com a Câmara
de Alcácer do Sal, o senhor Vereador João Pereira recordou o que se encontra expresso nas actas
das reuniões de 2 e de 16 de Fevereiro, a este propósito: -------------------------------------------------a) Extracto da acta da reunião de 2 de Fevereiro de 2011, folhas 6 e 7:
“O senhor Vereador José Jacinto, referindo-se à Estrada de Santa Catarina, perguntou
sobre a possibilidade de cortar definitivamente o trânsito a veículos pesados. -------------O senhor Vereador João Pereira disse que brevemente será realizada uma reunião com a
Câmara Municipal de Alcácer do Sal e com a G.N.R. dos dois concelhos a fim de que,
recuperando a deliberação anterior de corte do trânsito a pesados, as autoridades fiquem
informadas e possam agir em conformidade” . ---------------------------------------------------b) Extracto da acta da reunião de 16 de Fevereiro de 2011, folhas 7:
“O senhor Vereador João Pereira informou ainda que na passada segunda-feira foi
realizada uma reunião com a Câmara Municipal de Alcácer do Sal acerca da Estrada de
Santa Catarina, na qual estiveram presentes o Vereador Paulo e o Encarregado José
Luis, tendo cada um dos Municípios ficado de apresentar uma proposta de colocação de
sinalização que proíba a circulação de veículos com peso superior a 7,5 toneladas,
excepcionando os residentes e proprietários da zona. --------------------------------------------
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O senhor Vereador José Jacinto disse concordar com esta proibição que passa de 3,5
toneladas para 7,5 toneladas”. --------------------------------------------------------------------Votada então a proposta foi a mesma aprovada com três votos favoráveis e as abstenções dos
senhores Vereadores Estêvão Pereira e José Jacinto que referiu concordar com a proibição da
circulação de veículos pesados embora se abstenha quanto à tonelagem. ------------------------------Ponto dez) Declaração de caducidade da admissão da comunicação prévia relativamente ao
Processo n.º 55VN/08 (Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do
Alentejo) – Com base na informação da Divisão de Administração Urbanística e Processual, a
Câmara deliberou por unanimidade declarar a caducidade da admissão da comunicação prévia
quanto ao Processo n.º 55VN/08, cujo requerente é a Associação de Reformados, Pensionistas e
Idosos de Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) 13.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a 13.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------Ponto doze) 6.ª Proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais – A Câmara
aprovou por unanimidade a 6.ª Proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais. -------Ponto treze) Proposta de atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso – A
Câmara deliberou por unanimidade atribuir os seguintes cartões do reformado, pensionista e
idoso: Munícipes de Viana do Alentejo:
- Eliete de Jesus Marinheiro Piriquito Alves
- Jacinto Francisco Fraústo
Munícipes de Alcáçovas:
- Piedade Maria da Mata
- Francisco Marques Serafim.
Ponto catorze) Ratificação de despacho do senhor Presidente que concedeu subsidio no
âmbito da Acção Social Escolar – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor
Presidente, datado de 12 de Maio de 2011, que concedeu subsidio de almoço, escalão A, ao aluno
da E.B.1 de Viana do Alentejo – Miguel Fadista Palhais. ------------------------------------------------Ponto quinze) Ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à Junta
Regional de Évora do Corpo Nacional de Escutas, para a realização de um acampamento
nos dias 21 e 22 de Maio de 2011 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor
Presidente, datado de 20 de Maio de 2011, que concedeu licença ao Corpo Nacional de Escutas –
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Junta Regional de Évora, para a realização de uma actividade escutista nos dias 21 a 22 de Maio
corrente, junto ao Santuário da Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo. -----------------------------Ponto dezasseis) Proposta de redução de taxas urbanísticas relativas à alteração do alvará de
loteamento n.º 2/98 (Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas) – Relativamente ao pedido
apresentado pela Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas no sentido da obtenção de uma
redução de 50% no montante das taxas urbanísticas devidas pela alteração do alvará de
loteamento n.º 2/98, a Câmara deliberou por unanimidade – com base no parecer da Divisão de
Administração Urbanistica e Processual – deferir o pedido, por considerar que a requerente
preenche os requisitos constantes do ponto v da alínea c) do n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento
Municipal da Tabela de Taxas e Licenças em vigor. ------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de renovação de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso
– Com base numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
deliberou por unanimidade autorizar a renovação dos seguintes cartões do reformado, pensionista
e idoso: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Munícipes de Viana do Alentejo:
- João António Carvalho
- Maria Vicência dos Prazeres Pão Mole
- Estêvão José Beco Alves
- Catarina Margarida Amaro Brito da Silva Maia
Munícipes de Alcáçovas:
- Isabel Maria do Céu Fontes
- Nicolau João da Silva Baioneta.
Ponto dezoito) Pedido de parecer relativo à 29.ª Volta ao Alentejo em Bicicleta – A Câmara
deliberou por unanimidade dar parecer favorável à realização da 29.ª Volta ao Alentejo em
Bicicleta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Designação de júris de períodos experimentais de diversos contratados por
tempo indeterminado – A Câmara deliberou por unanimidade designar os júris do período
experimental de diversos contratos por tempo indeterminado, cujos procedimentos concursais
chegaram ao seu termo, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 73.º e 76.º do Regime
anexo à Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro; do n.º 11 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de Fevereiro com a redacção dada pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de Dezembro; 3-B/2010, de 28
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de Abril; 34/2010, de 2 de Setembro e 55-A/2010, de 31 de Dezembro; do n.º 1 do artigo 4.º e do
n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro com a redacção dada pela Lei n.º
3-B/2010, de 28 de Abril e dos n.ºs 2 e 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de Abril:
A) Um Técnico Superior (Sociologia):
Presidente: António Joaquim Vinagre Padeirinha, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------Vogais Efectivos: Maria de Fátima Pão Mole Fusco Ribeiro, Técnico Superior (Serviço Social)
da Câmara Municipal de Viana do Alentejo que substituirá o Presidente do Júri em casos de falta
e/ou impedimento, e Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia) da
Câmara Municipal de Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------Vogais Suplentes: Maria d´Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, e Cláudia Isabel Varela Ribeiro Chefe da Divisão de
Administração Urbanística e Processual da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. ---------------B) Um Técnico Superior (Ensino Básico do 1º ciclo):
Presidente: Maria da Anunciação Silva Rocha, Coordenadora do Departamento da Educação PréEscolar do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. ---------------------------------------------Vogais efectivos: Alda Santos Carmo, Coordenadora do Departamento do 1º Ciclo do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, que substituirá o Presidente do júri em caso de
falta e/ou impedimento, e Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia)
da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. --------------------------------------------------------------Vogais suplentes: Cláudia Isabel Varela Ribeiro, Chefe da Divisão de Administração Urbanística
e Processual da Câmara Municipal de Viana do Alentejo e Maria d' Aires Vera Figueira Vilela,
Chefe da Divisão de Gestão de Recursos da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. ---------------------C) Um Técnico Superior (Direito):
Presidente: Cláudia Isabel Varela Ribeiro, Chefe da Divisão de Administração Urbanística e
Processual da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. -------------------------------------------------Vogais efectivos: Augusto Cândido dos Santos Pereira, Técnico Superior (Direito) da Câmara
Municipal de Évora, que substituirá o Presidente do júri em caso de falta e/ou impedimento, e
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Maria d' Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------------Vogais suplentes: Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia) da
Câmara Municipal de Viana do Alentejo e Maria de Fátima Pão Mole Fusco Ribeiro, Técnica
Superior (Serviço Social) da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. --------------------------------D) Um Técnico Superior (Licenciado em Economia ou Gestão de Empresas/GADE):
Presidente: António Joaquim Latas Pimentas, Técnico Superior (Gestão de Empresas) da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------Vogais efectivos: Maria d' Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, que substituirá o Presidente do júri em caso de falta
e/ou impedimento, e Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia) da
Câmara Municipal de Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------Vogais suplentes: Cláudia Isabel Varela Ribeiro, Chefe da Divisão de Administração Urbanística
e Processual da Câmara Municipal de Viana do Alentejo e Domingos José Nunes Rocha, Chefe da
Divisão de Infra-Estruturas Municipais e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------E) Dois Assistentes Operacionais (Pedreiros):
Presidente: José Luís Curto Banha, Encarregado Operacional da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Vogais efectivos: José Miguel Carvalheira Camilo, Assistente Operacional (Pedreiro) da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo, que substituirá o Presidente do júri em caso de falta e/ou
impedimento, e Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia) da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------Vogais suplentes: Jorge Manuel Falé Marcelino, Assistente Operacional (Pedreiro) da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo e Luís Manuel Martins Galvão, Assistente Operacional (Pedreiro)
da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas, tendo a minuta desta
acta sido aprovada por unanimidade no final da mesma. --------------------------------------------------
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Eu,

____________

__________

____________

__________

, Chefe da DAF, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

