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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________ 

ATA N.º 11/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 23 / 05 / 2018 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE 
                          JOAQUIM MARIA PINTO BENTO 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 17:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 17/05/2018 

CAIXA       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4.033,23 € 

FUNDOS DE MANEIO  ......................................................................................................................................................... 3.552,00 € 

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 € 

FUNDO DE MANEIO 4 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES  .....................................................................  52,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ...........................................................................................................    1.296.889,45 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ...................................................................................................................   553.028,44 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ....................................................................................................................       1.877,52 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 8.283,47 € 

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  ........................................................................................................... 4.019,39 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006820050  ...............................................................................................................................         - € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  .....................................................................................................................    92.066,50 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  44.085,72 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  .............................................................................................................       51.122,48 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .................................................................................................................    73.069,18 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682  .................................................................................................................... 50.864,41 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000375-0 DPRA  ...................................................................................................... 250.000,00 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  ..................................................................................................................... 50.000,00 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................................................  1.300.922,68 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .........................................................................................................................................  1.180.515,32 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 120.407,36 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte ordem 

de trabalhos: 

1.    Proposta de aprovação da ata em minuta;  ------------------------------------------------------------------ 

2.    Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 9 de maio de 2018;  --------------- 

3.    Informação sobre a atividade da Câmara;  ------------------------------------------------------------------- 

4.    Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de 

competência subdelegada em matéria de administração urbanística;  ------------------------------ 

5.    Proposta de ratificação da 20.ª alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------- 

6.    Proposta de ratificação da 15.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais;  --------------------- 

7.    Proposta de ratificação da 21.ª alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------- 

8.    Proposta de ratificação da 16.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais;  --------------------- 

9.    22.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  -------------------------------------------------- 

10.  17.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais;  --------------------------------------- 

11.  Proposta de aprovação de Protocolo com o Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira, de 

Évora (formação em contexto real de trabalho);  --------------------------------------------------------- 

12.  Proposta de aprovação de Protocolo de Cooperação com a APPACDM – Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora (experiência em 

contexto real de trabalho com Natércia de Jesus Caeiro Pereira);  ------------------------------------ 

13.  Proposta de aprovação do auto de medição n.º 7 relativo à Empreitada de Requalificação do 

Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas;  -------------------------------------------------------- 

14.  Proposta de aprovação do auto de medição n.º 12 relativo à Empreitada de Requalificação 

do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo;  ----------------------------------------- 

15.  Proposta de ratificação de despacho do senhor Presidente de 11 de maio de 2018, 

relativamente ao não exercício do direito de preferência sobre o prédio misto situado na 

Zona Industrial, Praceta Philarmónica Viannense, n.º 8, em Viana do Alentejo;  ------------------ 

16.  Proposta de ratificação de despacho do senhor Presidente de 17 de maio de 2018, que 

determinou a transferência de verba para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo, ao 

abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais;  ------------------------------- 

17.  Proposta de transferência de verba para o Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do 

Alentejo” (comparticipação nas despesas com a organização do 5.º Torneio de Veteranos); 
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18.  Proposta de transferência de verba para a Associação FORCULDES (comparticipação nas 

despesas com atividades intergeracionais);   ---------------------------------------------------------------- 

19.  Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Modalidades Desportivas;  -------------------------------------------------------------------------------------- 

20.  Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares do concelho de Viana do Alentejo 

para o ano letivo 2018/2019; ---------------------------------------------------------------------------------- 

21.  Proposta de atribuição dos prémios relativos ao concurso de janelas, varandas e montras 

engalanadas na chegada da Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo, nos termos do 

Regulamento Municipal respetivo;  --------------------------------------------------------------------------- 

22.  Proposta de fixação das datas de abertura e de encerramento das Piscinas Municipais na 

época balnear de 2018, dos dias de encerramento de cada Piscina, dos horários de 

funcionamento e dos respetivos preços;  ------------------------------------------------------------------- 

23.  Proposta de fixação do número máximo de inscrições para o Programa Ocupacional de 

Tempos Livres “Summer 2018”, do preço das respetivas inscrições e do preço das refeições; 

24.  Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios Rede Portuguesa de 

Municípios Saudáveis (quota de 2018, na sequência da adesão deste Município);  -------------- 

25.  Proposta de transferência de verba para a Associação Transfronteiriça Lago Alqueva – ATLA 

(Quota mensal em 2018, na sequência da adesão deste Município); -------------------------------- 

26.  Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Central (comparticipação mensal em 2018);  --------------------------------------------------------------- 

27.  Proposta de aprovação da Adenda ao Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – Ano letivo 2016-2017;  --------- 

28.  Proposta de nomeação pela Assembleia Municipal do Auditor Externo responsável pela 

Certificação Legal das Contas do Município de Viana do Alentejo;  ----------------------------------- 

29.  Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Construção do 

Centro Social de Aguiar, contendo o respetivo Projeto de Execução;  ------------------------------- 

30.  Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de Construção 

do Centro Social de Aguiar; ------------------------------------------------------------------------------------ 

31.  Proposta de aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição relativo à Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar;  -------------------- 
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32.  Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada de Construção do 

Centro Social de Aguiar; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

33.  Proposta de autorização para apresentação de candidatura do Projeto “Construção do 

Centro Social de Aguiar” ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020 no Aviso de 

Concurso para apresentação de Candidaturas n.º ALT20-42-2018-09;  ------------------------------ 

34.  Proposta de pedido de legalização relativamente às obras sitas na Rua António Izidoro de 

Sousa, n.ºs 11 e 13, em Viana do Alentejo, de que é requerente Francisco José Machado 

Magro e a que se refere o processo n.º 91/18;  ------------------------------------------------------------ 

35.  Proposta de pedido de legalização da obra sita na Herdade Vale de Lameira – parcela I, em 

Alcáçovas, a que se refere a Informação n.º 096MJPP18 (processo n.º 22AL/2008).  ------------ 

O senhor Presidente referiu que por e-mail enviado pelo senhor Vereador José Filipe Santos 

Cruz, tomou conhecimento da sua impossibilidade de estar presente na reunião de hoje, devido 

a compromissos profissionais. Nos termos do disposto no artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na atual redação, este Vereador fez-se substituir pelo cidadão imediatamente a seguir 

na ordem da respetiva lista – senhor Joaquim Maria Pinto Bento.  ---------------------------------------- 

Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia: 

Neste período o Senhor Presidente informou que o período de vigência da exposição “Romaria no Barro”, 

inaugurada no dia 19 de abril no Antigo Posto de Turismo de Viana do Alentejo, foi alargado até ao dia 26 

de maio. Recordou que a referida exposição, da autoria dos alunos do curso de Oleiro que decorre em 

Viana do Alentejo, retrata a Romaria a Cavalo que liga os concelhos da Moita e de Viana do Alentejo e 

conjuga a tradição cultural e religiosa e a arte tradicional de trabalhar o barro. Esta ação inclui ainda a 

venda das peças (taças, saladeiras, ferraduras decoradas com motivos equestres, entre outros), cuja 

receita irá reverter a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, 

sendo que até ao momento já foram vendidas cerca de 130 peças e angariados mais de 600,00€. O 

Senhor Presidente reiterou o convite para a visita à exposição e aquisição de uma peça, cujo valor oscila 

entre os 2,50€ e os 5,00€. Relembrou que esta é a segunda exposição que os formandos promovem, 

depois de em dezembro passado, terem apresentado uma exposição de presépios. Sublinhou que o 

Curso de Oleiro surgiu de uma parceria entre o Município de Viana do Alentejo e o Instituto de Emprego 

e Formação Profissional / Centro de Formação Profissional de Évora, com o objetivo de recuperar uma 

profissão tradicional em extinção. O Curso decorrerá até julho e conferirá dupla certificação – 9.º ano de 

escolaridade e o Certificado Profissional de Oleiro. A componente prática do Curso é ministrada por um 
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dos últimos oleiros no ativo em Viana do Alentejo, Feliciano Mira Agostinho, filho e neto de oleiros. Esta 

iniciativa está inscrita no 2018 - Ano Internacional do Património Cultural.  ------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte apresentou uma proposta consubstanciada na isenção de 

pagamento das visitas ao Castelo de Viana do Alentejo, enquanto a imagem de Nossa Senhora D’Aires 

permanecer na Igreja Matriz, em virtude da realização de obras no Santuário. Disse este Vereador saber 

que há pessoas que se têm vindo a queixar pelo facto da entrada do Castelo pelo Largo de S. Luis só 

poder ser feita ao Domingo, situação que as impede de entrar na Igreja, dada a dificuldade que têm no 

acesso pelas escadas do lado da Praça da República. Sublinhou então o senhor Vereador Luis Miguel 

Duarte que a sua proposta é no sentido de manter aberto, todos os dias, o portão de acesso ao Castelo, 

pelo Largo de S. Luis, permitindo a visita gratuita ao mesmo e a entrada na Igreja Matriz também através 

do referido portão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente recordou que a propriedade do imóvel é da Direção Regional de Cultura do 

Alentejo, tendo o Município o seu posto de turismo naquele local, ao abrigo de um Protocolo celebrado 

em 2011. Assim, importará verificar com a referida Direção Regional a exequibilidade da proposta 

apresentada pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte. Disse ainda o senhor Presidente que esta situação 

poderá ter o mesmo tratamento da anterior proposta de isenção apresentada pela Fábrica da Igreja 

Paroquial de Viana do Alentejo que enviou, por e-mail, dirigido ao Município, pedido nesse sentido tendo 

o Município reencaminhado esse pedido à Direção Regional de Cultura.  ---------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte sugeriu que caso a Direção Regional de Cultura não aceda ao 

pedido de isenção, seja o Município a suportar esses custos.  ------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que um morador da Rua dos Combatentes da Grande 

Guerra, em Viana do Alentejo, se queixou de que na referida Rua só existe uma placa toponímica.  ----------  

- O senhor Vice-Presidente referiu ter conhecimento do assunto, estando o mesmo a ser tratado.  -----------  

- Na reunião realizada a 26 de abril de 2018, a Câmara aprovou o Projeto de Regulamento Municipal dos 

Expositores das Atividades Económicas da Feira Anual das Alcáçovas – Feira do Chocalho, encontrando-se 

o mesmo em consulta pública. O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a propósito deste Projeto de 

Regulamento, questionou o disposto no artigo 8.º do mesmo, a propósito dos critérios de seleção dos 

candidatos à atribuição dos espaços. O senhor Vereado Luis Miguel Duarte disse considerar injusto que a 

antiguidade seja um critério de seleção dos participantes pois isso dificultará bastante a participação de 

Associações novas na feira.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A pedido do senhor Presidente esteve presente o Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano – Dr. Padeirinha – que a propósito da discordância manifestada pelo senhor Vereador Luis 

Miguel Duarte disse que o critério da antiguidade vem referido no artigo oitavo, em quarto lugar, pelo 
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que antes da antiguidade, revelam outros critérios, tais como a sede da Empresa ou organização 

participante ser no concelho de Viana do Alentejo; os artesãos terem essa qualidade devidamente 

comprovada (cartão de artesão) e a ordem de entrada da inscrição nos Serviços Municipais.  ------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que em sua opinião o Regulamento cujo Projeto se 

encontra em apreciação pública, não é um mau Regulamento, embora considere – como referiu – que o 

critério da antiguidade poderia ser substituído por outro que fizesse referência à qualidade dos produtos 

da entidade participante, designadamente a nível dos produtos tradicionais.  ---------------------------------------  

- O senhor Presidente manifestou a opinião de que a redação do artigo oitavo deve ser reanalisada, 

estabelecendo claramente a ordem de prioridade dos critérios de seleção nele mencionados.  ----------------  

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 9 de maio de 2018 – Com 

quatro votos favoráveis foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 9 de maio de 2018. Não 

participou na votação desta ata o senhor Joaquim Maria Pinto Bento, dado que não esteve presente na 

reunião a que a mesma diz respeito, estando hoje em substituição do senhor Vereador José Filipe Santos 

Cruz. A não participação na votação da referida ata decorre do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  -------------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara –  O Senhor Presidente informou que no dia 10 de 

maio participou numa reunião do Conselho Municipal de Juventude de Viana do Alentejo que decorreu 

no edifício dos Paços do Concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 11 de maio, conjuntamente com o Chefe do seu Gabinete de 

Apoio Pessoal – Miguel Bentinho – esteve presente na Comemoração do 73.º Aniversário da instituição 

da Estrada Nacional 2, na Casa da Cultura de Santa Comba Dão, a convite da Câmara Municipal desta 

localidade. Recordou que no dia 11 de maio de 1945, dada a necessidade de proceder à classificação das 

estradas, foi publicado um Decreto relativo ao plano rodoviário, que veio a instituir a EN2 – Estrada 

Nacional 2, que passa no Concelho de Viana do Alentejo, na freguesia de Alcáçovas. Recordou ainda que 

o Município de Viana do Alentejo é sócio fundador da AMREN2 – Associação de Municípios da Rota da 

Estrada Nacional 2, constituída no ano de 2017 e cujos grandes objetivos são explorar as potencialidades 

de cada Concelho e promover a identidade e o património português na sua diversidade de costumes, 

gastronomias e paisagens, atendendo à peculiaridade desta Estrada, que liga Chaves a Faro, numa 
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distância de cerca de 739 quilómetros. Esta é a terceira mais extensa do mundo, apenas ficando atrás da 

Route 66, nos Estados Unidos da América, e da Ruta 40, na Argentina.  ---------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 11 de maio, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na 

cerimónia de encerramento e entrega de prémios do 43.º Campeonato Nacional das Profissões, 

organizado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e pela WorldSkills Portugal, no Pavilhão 

Multiusos de Sines, a convite da organização. O Senhor Presidente recordou que esta iniciativa, que 

começou no passado dia 25 de fevereiro, na Arena d’Évora e na qual esteve presente, se destinou a 

cerca de 350 jovens “altamente qualificados” entre os 17 e os 25 anos, que concluíram ou se 

encontravam a frequentar um percurso de qualificação, em modalidade de educação e formação 

profissional, demonstrando o nível individual de competências e o rigor e domínio de técnicas e de 

ferramentas para o exercício de cada profissão a concursos. No total foram quarenta as profissões sobre 

as quais incidiu esta competição e o Município de Viana do Alentejo, em parceria com o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, ofereceu chocalhos aos participantes, tendo os cerca de quarenta 

elementos da equipa do Distrito de Évora utilizado como mascote um chocalho reboleiro de grande 

dimensão, fabricado em Alcáçovas, pela Empresa Chocalhos Pardalinho. A este propósito, o Senhor 

Presidente deu ainda conhecimento de um agradecimento enviado pelo Senhor Delegado Regional do 

Alentejo do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Dr. Arnaldo Frade, pelo apoio dado à 

realização do evento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 11 de maio, uma Técnica do Município participou no evento 

internacional “Alentejo Mini Maker Faire”, organizado pela ADRAL – Agência de Desenvolvimento 

Regional do Alentejo, na Arena de Évora. Referiu que este evento é um local de confluência onde os 

“makers”/expositores (de engenheiros a artistas, passando por cientistas e artesãos) podem apresentar 

as suas ideias, experiências e projetos. No “Alentejo Mini Maker Faire” assistiu-se a uma apresentação 

muito diversificada de projetos, dirigidos maioritariamente para as novas tecnologias, inovação e 

criação. O Município de Viana do Alentejo colaborou na iniciativa através da cedência do Chocalhofone 

para um momento musical no evento, proporcionado por um elemento da Banda Filarmónica da 

Sociedade União Alcaçovense.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que no dia 12 de maio, decorreu mais um Mercado de Produtores – “Coma 

Saudável”, na Praça da República, em Viana do Alentejo, organizado pela Secção Cultural “O Restolho” 

da Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova, com o apoio do Município e da Junta de 

freguesia local.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que também no dia 12 de maio, o concelho de Viana do Alentejo recebeu o 

Passeio de Automóveis Clássicos e Antigos do MOTORSHOW – Feira do Automóvel, que contou com 
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cerca de cem participantes. A primeira paragem foi na freguesia de Alcáçovas, com desfile nalgumas 

artérias, seguindo-se a deslocação para Viana do Alentejo, onde os participantes almoçaram a seguir ao 

desfile na vila. Este evento foi organizado pelo Grupo Diário do Sul, entre outros, com os patrocínios e 

apoios de algumas entidades, nomeadamente do Município de Viana do Alentejo.  ------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que ainda no dia 12 de maio, todo o executivo em regime de permanência 

esteve presente na Primeira Gala do Sport Club Alcaçovense, a convite deste. Nesta Gala, que decorreu 

no Pavilhão Multiusos do Clube, foram agraciados e distinguidos alguns elementos das várias áreas do 

clube, nomeadamente do Futebol, da Corrida e do Tiro ao Alvo.  ------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 15 de maio, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – 

Miguel Bentinho participou nas comemorações do 9.º aniversário da Universidade Popular Túlio Espanca 

/ Universidade de Évora, no Auditório do Colégio do Espírito Santo, desta Universidade. Estiveram 

representados todos os outros polos (S. Miguel de Machede, Alandroal, Portel, Canaviais, Reguengos de 

Monsaraz e Barrancos) e para além de uma sessão solene e de duas aulas teóricas, foi apresentada uma 

mostra das atividades realizadas nos diferentes polos ao longo deste ano letivo. Marcou presença o polo 

de Viana do Alentejo, que comemorou recentemente o seu 8.º aniversário, assinalado e festejado no 

Cineteatro Vianense, no passado dia 8 de maio. O Senhor Presidente realçou que se tem verificado um 

crescimento do Polo de Viana do Alentejo quer quanto ao número de alunos, quer quanto aos cursos 

disponíveis e professores/voluntários, considerando ser este o maior projeto de envelhecimento ativo 

do Concelho. A nível nacional, é o maior projeto de educação popular, envolvendo mais de mil pessoas 

no Alentejo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que também no dia 15 de maio, esteve presente na reunião mensal do 

Cons elho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. ----------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 16 de maio, esteve presente numa reunião do Conselho 

Municipal de Educação de Viana do Alentejo, no Salão da Junta de Freguesia de Viana.  ------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 17 de maio, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo 

Manzoupo e com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, participou no almoço de 

aniversário da ADIA – Associação de Defesa dos Idosos de Aguiar, que decorreu no Salão de Festas desta 

freguesia, a convite da referida Associação.  ---------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 19 de maio, todo o executivo em regime de permanência 

esteve presente no Encontro de Grupos Corais comemorativo do XVIII Aniversário do Grupo Coral 

Feminino de Viana do Alentejo e que decorreu no Cineteatro Vianense. Para além do grupo 

aniversariante, atuaram o Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do Alentejo, a Associação Cultural 

Desfrutar Destinos – Ronquinho (Ferreira do Alentejo), o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, 
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o Grupo Coral Feminino “Ceifeiras de Pias”, o Grupo de Cavaquinhos “Seara Nova” e o Grupo de 

Cantadeiras da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia da Senhora da Saúde, de 

Évora. O evento contou com o apoio do Município e da Junta de Freguesia local, entre outros.  --------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 19 de maio, a CPCJVA – Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Viana do Alentejo promoveu, com o apoio do Município e da Junta de Freguesia de Viana do 

Alentejo, entre outros, um conjunto de atividades para comemorar o Dia Internacional da Família 

(assinalado a 15 de maio). Teve lugar a II Cãominhada (caminhada para humanos acompanhados pelos 

seus canídeos) e a apresentação do livro infantil “Que cor têm as tuas palavras?”, da autoria de Susana 

Pedro, numa iniciativa da Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo. Houve também animação infantil 

com jogos tradicionais, modelagem de balões, pinturas faciais, entre outros, no Parque de Mercados e 

Feiras de Viana do Alentejo. À noite, teve lugar a caminhada em família “Viana Light Walk III”. --------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 20 de maio, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – 

Miguel Bentinho, esteve presente na apresentação do projeto de divulgação e valorização da olaria 

tradicional local denominado “Percurso Turístico do Património Oleiro de Viana do Alentejo”, no Largo 

de S. Luís, em Viana. Inserido na programação do “Bom Dia Cerâmica”, da AptCC – Associação 

Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas, da qual o Município de Viana é sócio fundador e no 2018 – Ano 

Europeu do Património Cultural, este projeto turístico de gestão municipal visa propor ao visitante um 

conjunto de percursos organizados, dando-lhe a conhecer a evolução e a história da olaria vianense, bem 

como as suas tradições, práticas e saberes. O Senhor Presidente explicou que o “Bom Dia Cerâmica” é 

um evento internacional que une as tradições cerâmicas de diversas cidades e vilas cerâmicas. A 

iniciativa, criada em Faenza (Itália) alargou-se em 2017, pela primeira vez, a países europeus com 

associações congéneres. Disse que, embora a congénere portuguesa (AptCC – Associação Portuguesa de 

Cidades e Vilas Cerâmicas) tenha sido constituída formalmente no presente ano de 2018, em 2017 

aderiu logo a esta iniciativa, que também foi assinalada no concelho de Viana do Alentejo. Quanto ao 

“Percurso Turístico do Património Oleiro de Viana do Alentejo”, o Senhor Presidente salientou que o 

mesmo pretende mostrar a todos os interessados as valências deste projeto de valorização cultural, 

passando pela visita a duas das olarias tradicionais – Olaria de Feliciano Branco Agostinho e Olaria de 

Feliciano Mira Agostinho – e ao património cultural da Vila, nomeadamente ao Castelo, aos portais 

manuelinos do núcleo antigo da vila de Viana do Alentejo e à Praça da República. Concluiu, referindo que 

se procura, desta forma, contribuir para uma maior procura dos agentes turísticos, reafirmando a sua 

dinâmica não só nas áreas do alojamento e restauração, mas também em todo o Património material e 

imaterial do concelho.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente referiu que também no dia 20 de maio, conjuntamente com o Senhor Vereador 

Paulo Manzoupo e com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente 

nas comemorações do 36.º aniversário do Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, que também 

assinalaram o final da época desportiva 2017/2018 e decorreram no Salão de Festas de Aguiar.  ------------- 

- Quanto a eventos futuros, o Senhor Presidente informou que a 6.ª edição do Festival Pedreira dos Sons 

terá lugar entre os dias 25 e 27 maio, numa pedreira de mármore desativada, situada junto à estrada 

entre Viana do Alentejo e Vila Nova da Baronia. Poesia, escultura e um apontamento de cante alentejano 

integram o programa deste ano, sendo assim esperados três dias de muito apelo aos sentidos, num 

espaço com particularidades acústicas únicas e de rara beleza. Na Sessão de Abertura atuarão o Grupo 

Coral Feminino “Paz e Unidade” de Alcáçovas e o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, 

seguindo-se a apresentação da exposição “Alfabeto Gráfico Pastoril”, da autoria de uma ex-aluna do 

Departamento de Artes Visuais e Design, Sílvia Lézico, baseada num projeto científico de recolha e 

codificação de um alfabeto gráfico pastoril. O primeiro dia do festival terminará com os concertos do 

Coro Juvenil Schedrik (Alemanha), do Coro do Departamento de Música da Universidade de Évora e da 

Orquestra de Sopros da Universidade de Évora. No segundo dia do festival, os concertos estarão a cargo 

de estudantes e docentes do Departamento de Música da Universidade de Évora, através de um 

Quarteto de Saxofones e de um Duo Saxofone e Acordeão. O Senhor Presidente sublinhou que não é só 

de música que se faz o Festival Pedreira dos Sons, pelo que no terceiro e último dia, será apresentado 

“Bucólico”, um recital de poesia, por estudantes dos Departamentos de Artes Cénicas e de Música da 

Universidade de Évora, que alude à interseção entre a natureza e a ruralidade que caracteriza o meio em 

que a Pedreira se insere. Será também homenageada a estudante Daniela Fernandes, do Departamento 

de Artes Visuais e Design da Universidade de Évora, que recebeu o prémio para a imagem gráfica do 

Festival, em 2017. O concerto de encerramento da 6.ª edição do Festival estará a cargo da Orquestra de 

Jazz da Universidade de Évora. O Senhor Presidente recordou que este evento é promovido pelo 

Município de Viana do Alentejo em parceria com a Escola de Artes da Universidade de Évora.  --------------- 

Ponto quatro) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso 

de competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou 

conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente, no uso de competência 

subdelegada em matéria de administração urbanística. ------------------------------------------------------------------ 

Ponto cinco) Proposta de ratificação da 20.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim Maria 

Bento, a Câmara ratificou a 20.ª alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------------   --- 
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Ponto seis) Proposta de ratificação da 15.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim 

Maria Bento, a Câmara ratificou a 15.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. ---------------------------- 

Ponto sete) Proposta de ratificação da 21.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim Maria 

Bento, a Câmara ratificou a 21.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------- 

Ponto oito) Proposta de ratificação da 16.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim 

Maria Bento, a Câmara ratificou a 16.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. ---------------------------- 

Ponto nove) 22.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim Maria Bento, a Câmara 

aprovou a 22.ª alteração ao Orçamento da Despesa. -------------------------------------- -------------------------------- 

Ponto dez) 17.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e 

duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim Maria Bento, a 

Câmara aprovou a 17.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------- ---------- 

Ponto onze) Proposta de aprovação de Protocolo com o Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira, de 

Évora (formação em contexto real de trabalho) – A Câmara aprovou por unanimidade a proposta de 

Protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira – Évora, relativo às atividades a 

desenvolver pelo formando Afonso David Carapuça Mendes durante a formação em contrato real de 

trabalho que assume a forma de estágio. ------------------------------------- ------------------------------------------------ 

Ponto doze) Proposta de aprovação de Protocolo de Cooperação com a APPACDM – Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora (experiência em contexto real de 

trabalho com Natércia de Jesus Caeiro Pereira) – A Câmara aprovou por unanimidade a proposta de 

Protocolo a celebrar com a APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental de Évora, relativo à colocação de Natércia de Jesus Caeiro Pereira como Ajudante de Cozinha / 

Auxiliar de Serviços Gerais, em contexto real de trabalho no Município, no âmbito da Medida “Apoio à 

Colocação”. A experiência em contexto real de trabalho decorrerá entre 24 de maio de 2018 e 9 de abril 

de 2019.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto treze) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 7 relativo à Empreitada de Requalificação 

do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas – A Câmara aprovou por unanimidade o auto de 

medição n.º 7 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de 

Alcáçovas, no montante de 72.105,63 € (setenta e dois mil cento e cinco euros e sessenta e três 

cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto catorze) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 12 relativo à Empreitada de 

Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por 

unanimidade o auto de medição n.º 12 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do 

Centro Histórico de Viana do Alentejo, no montante de 69.224,19 € (sessenta e nove mil duzentos e 

vinte e quatro euros e dezanove cêntimos).  -------------------------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de ratificação de despacho do senhor Presidente de 11 de maio de 2018, 

relativamente ao não exercício do direito de preferência sobre o prédio misto situado na Zona 

Industrial, Praceta Philarmónica Viannense, n.º 8, em Viana do Alentejo – A Câmara ratificou por 

unanimidade o despacho do senhor Presidente de 11 de maio de 2018, que decidiu o não exercício do 

direito de preferência quanto ao prédio misto situado na Zona Industrial, Praceta Philarmónica 

Viannense, n.º 8 (anteriormente lote n.º 26), na freguesia de Viana do Alentejo, concelho de Viana do 

Alentejo, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3646. O vendedor do prédio em causa é a Caixa 

de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, CRL; o adquirente é a Empresa Tabasoil – New 

Agriculture, Ld.ª, com sede em Viana do Alentejo e o montante da compra é de 70.000,00 € (setenta mil 

euros). Estando a respetiva escritura marcada para o dia 17 de maio de 2018, o despacho visou não 

impedir a realização da escritura nessa data.  ------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de ratificação de despacho do senhor Presidente de 17 de maio de 2018, que 

determinou a transferência de verba para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais – A Câmara ratificou por unanimidade o 

despacho do senhor Presidente de 17 de maio de 2018, que determinou a transferência para o Grupo 

Coral Feminino de Viana do Alentejo da importância de 435,60 € (quatrocentos e trinta e cinco euros e 

sessenta cêntimos), ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Atividades Culturais / 

1.º e 2.º trimestres de 2018. O pedido de apoio do Grupo dando conta das dificuldades financeiras para 

satisfazer os compromissos inerentes às suas atividades, determinou o despacho em causa.  ---------------  

Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para o Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana 

do Alentejo” (comparticipação nas despesas com a organização do 5.º Torneio de Veteranos) – Nos 

termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir para o Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do Alentejo” a importância de 

250,00 € (duzentos e cinquenta euros), como comparticipação nas despesas relacionadas com a 

organização do quinto torneio de Veteranos. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Associação FORCULDES (comparticipação nas 

despesas com atividades intergeracionais) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação FORCULDES a 
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importância de 200,00 € (duzentos euros), como comparticipação nas despesas relativas a iniciativas 

constantes do seu Plano de Atividades, nomeadamente atividades intergeracionais.  --------------------------  

Ponto dezanove) 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 de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas, a Câmara 

deliberou por unanimidade transferir as seguintes verbas:  

- Para o Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / transportes / 4.º trimestre de 2017 e 1.º trimestre de 

2018 – 990,36 € (novecentos e noventa euros e trinta e seis cêntimos).  -------------------------------------------  

- Para o Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses” / 2.ª tranche da época desportiva 2017/2018 – 

2.324,36 € (dois mil trezentos e vinte e quatro euros e trinta e seis cêntimos).  ----------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares do concelho de Viana do 

Alentejo para o ano letivo 2018/2019 – Conforme proposta que lhe foi submetida pela Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano e nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 4.º e na alínea a) do n.º 1 

do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, na atual redação, a Câmara aprovou por 

unanimidade o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo de 2018/2019, após parecer favorável 

do Conselho Municipal de Educação, em reunião realizada a 16 de maio de 2018.  -----------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de atribuição dos prémios relativos ao concurso de janelas, varandas e 

montras engalanadas na chegada da Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo, nos termos do 

Regulamento Municipal respetivo – A Câmara apreciou a proposta da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, relativa à atribuição de prémios do Concurso de Janelas, Varandas e Montras 

Engalanadas na chegada da Romaria a Cavalo “Moita – Viana do Alentejo”. Ao abrigo do respetivo 

Regulamento e com base na ata do júri do referido concurso, elaborada a 28 de abril de 2018, foi 

deliberado, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel 

Duarte e Joaquim Maria Bento, atribuir os seguintes prémios: 

Zona 1 (Percurso da Romaria a Cavalo) / Categoria “Montras”: 

> 1.º Prémio: Feliciano Severino Mouchinho Tapisso – 200,00 €;  ----------------------------------------------------  

> 2.º Prémio: Sabores do Cerrado, Ld.ª – 150,00 €;  ----------------------------------------------------------------------  

> 3.º Prémio: Maria Rosa Batista Gaio – 100,00 €.  ------------------------------------------------------------------------  

Zona 1 (Percurso da Romaria a Cavalo) Categoria “Janelas e/ou Varandas”: 

> 1.º Prémio: Maria Eugénia Tenrinho Rosa Romão – 200,00 €;  ------------------------------------------------------  

> 2.º Prémio: Maria José Sitima Marcelino Pão Mole – 150,00 €;  ----------------------------------------------------  

> 3.º Prémio: Sara Cristina Branco Lopes – 100,00 €;  --------------------------------------------------------------------  

> 4.º Prémio: Maria Margarida Alves Lopes Bagão – 40,00 €;  ---------------------------------------------------------  
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> 5.º Prémio: Nuno Alexandre Bagão Torres – 10,00 €.  -----------------------------------------------------------------  

Zona 2 (Todos os arruamentos da vila à exceção do percurso da Romaria) / Categoria “Montras”: 

> 1.º Prémio: José Manuel Letras Baião – 200,00 €;  ----------------------------------------------------------------------  

> 2.º Prémio: Manuel Joaquim Loupas Lagarto – 150,00 €;  ------------------------------------------------------------  

> 3.º Prémio: Dina Manuela Fialho Campaniço Brigolas – 100,00 €.  -------------------------------------------------  

> 4.º Prémio: Carla Sofia Penetra Magro – 40,00 €.  ----------------------------------------------------------------------  

Zona 2 (Todos os arruamentos da vila à exceção do percurso da Romaria) / Categoria “Janelas e/ou 

Varandas”: 

> 1.º Prémio: João António Pão Mole Saúde – 200,00 €; ----------------------------------------------------------------  

> 2.º Prémio: Maria Alice Costa Loupas Lagarto – 150,00 €;  -----------------------------------------------------------  

> 3.º Prémio: Margarida Pratas de Vasconcelos – 100,00 €.  -----------------------------------------------------------  

Os senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim Maria Bento justificaram as suas abstenções pelo 

facto da ata da reunião do júri do concurso, não evidenciar os critérios que presidiram ao apuramento 

das pontuações atribuídas a cada concorrente.  ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e dois) Proposta de fixação das datas de abertura e de encerramento das Piscinas 

Municipais na época balnear de 2018, dos dias de encerramento de cada Piscina, dos horários de 

funcionamento e dos respetivos preços – Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos 

senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim Maria Bento, o seguinte quanto ao funcionamento 

das Piscinas Municipais do concelho, na época balnear de 2018: 

- A abertura ocorrerá no dia 16 de junho de 2018 e o encerramento ocorrerá a 9 de setembro de 2018;   

- A Piscina Municipal de Viana do Alentejo encerrará semanalmente à segunda-feira e a Piscina Municipal 

de Alcáçovas encerrará semanalmente à terça-feira;  --------------------------------------------------------------------  

- O horário de funcionamento é entre as 10:00 horas e as 20:00 horas;  --------------------------------------------  

- Os preços a praticar são os seguintes: 

» Crianças até aos 10 anos e adultos com 65 ou mais anos de idade – Isentos (categoria A); -----------------  

» Jovens com idade compreendida entre os 11 e os 16 anos – 1,50 € (categoria B1);  --------------------------  

» Conjunto de 10 bilhetes da categoria B1 – 12,50 € (categoria B2);  ------------------------------------------------  

» Conjunto de 25 bilhetes da categoria B1 – 27,50 € (categoria B3);  ------------------------------------------------  

» Utentes entre os 17 e os 64 anos de idade – 1,75 € (categoria C1);  -----------------------------------------------  

» Conjunto de 10 bilhetes da categoria C1 – 15,00 € (categoria C2).  ------------------------------------------------  

- Os portadores de cartão jovem terão um desconto de 20% nos valores apresentados.  ----------------------  
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Ponto vinte e três) Proposta de fixação do número máximo de inscrições para o Programa Ocupacional 

de Tempos Livres “Summer 2018”, do preço das respetivas inscrições e do preço das refeições – 

Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano foi apresentada a seguinte proposta 

quanto ao Programa Ocupacional de Tempos Livres “Summer 2018”: 

A) Número máximo de inscrições por freguesia: 

- Freguesia de Aguiar – 60;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Freguesia de Alcáçovas – 60;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Freguesia de Viana do Alentejo – 60.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

B) Montante a pagar pela inscrição: 

> Crianças incluídas no escalão A de Ação Social Escolar – 7,50 €;  ---------------------------------------------------  

> Crianças incluídas no escalão B de Ação Social Escolar – 15,00 €;  --------------------------------------------------  

> Crianças sem direito a subsídio no âmbito da Ação Social Escolar – 30,00 €.  -----------------------------------  

C) Preço das refeições: 

> Crianças – 2,00 €;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

> Adultos – 2,00 €.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D) O programa terá inicio a 25 de junho e terminará a 1 de setembro de 2018.  ---------------------------------  

O senhor Presidente relativamente à proposta em apreço, disse que o Município tem vindo a aumentar, 

ano após ano, a qualidade deste serviço disponibilizado à população, sendo seu objetivo melhorar o 

Programa cada vez mais. Este ano, a proposta é no sentido de aumentar todos os preços de participação 

em cinquenta por cento, com a convicção de que este aumento não porá em risco a participação das 

acrianças, inclusive dos beneficiários de apoio no âmbito da Ação Social Escolar (escalões A e B). O 

senhor Presidente acrescentou, quanto ao preço das refeições, que a proposta é no sentido de manter 

os 2,00 € (dois euros) pois se a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, que as fornece, cobrar 

3,00 € (três euros) por cada uma, como no ano passado, o Município continuará a suportar 1,00 € (um 

euro) por cada uma. O senhor Presidente disse ainda que o Programa “Summer 2018”, terá a 

coordenação do Município nas freguesias de Viana do Alentejo e de Aguiar e que em Alcáçovas será 

coordenado pela respetiva Junta de Freguesia. Acrescentou que se estão a envidar todos os esforços 

para que o Programa, nas três freguesias, seja o mais uniforme possível, designadamente em termos de 

oferta de atividades.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que em sua opinião não deveria haver limite de inscrições e 

quanto aos pagamentos, disse discordar em absoluto dos aumentos propostos.  --------------------------------  

A proposta foi então votada tendo sido aprovada com três votos favoráveis e dois votos contra por parte 

dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim Maria Bento.  ---------------------------------------------  
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Ponto vinte e quatro) Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios Rede 

Portuguesa de Municípios Saudáveis (quota de 2018, na sequência da adesão deste Município) – Sob 

proposta da Câmara Municipal, aprovada na reunião de 23 de agosto de 2017, a Assembleia Municipal, 

na sua sessão ordinária realizada a 8 de setembro de 2017, deliberou autorizar a adesão do Município à 

Associação de Municípios Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis. Conforme solicitação da referida 

Associação de Municípios, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar o pagamento da quota relativa 

ao ano de 2018, no montante de 485,71 € (quatrocentos e oitenta e cinco euros e setenta e um 

cêntimos).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e cinco) Proposta de transferência de verba para a Associação Transfronteiriça Lago 

Alqueva – ATLA (quota mensal em 2018, na sequência da adesão deste Município) – A Câmara 

deliberou por unanimidade autorizar o pagamento da quota de Município associado à ATLA – Associação 

Transfronteiriça Lago Alqueva, no montante de 300,00 € (trezentos euros) mensais, com efeitos a abril 

de 2018.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e seis) Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central (comparticipação mensal em 2018) – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o 

pagamento da quota de Município associado à CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, 

no montante de 3.581,28 € (três mil quinhentos e oitenta e um euros e vinte e oito cêntimos) mensais, 

com efeitos a janeiro de 2018.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e sete) Proposta de aprovação da Adenda ao Programa de Generalização do Fornecimento 

de Refeições Escolares aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – ano letivo 2016-2017 – Nos termos da 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar 

a Adenda ao Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico para o ano letivo de 2016/2017, a celebrar com a Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares. Apesar da Adenda em causa se reportar ao ano letivo de 2016/2017, está datada de 16 de 

janeiro de 2018 e conforme informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano deste 

Município, só foi recebida nestes Serviços a 16 de março de 2018.  --------------------------------------------------  

Ponto vinte e oito) Proposta de nomeação pela Assembleia Municipal do Auditor Externo responsável 

pela Certificação Legal das Contas do Município de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por 

unanimidade submeter à Assembleia Municipal a proposta de nomeação do Auditor Externo responsável 

pela certificação legal das Contas do Município de Viana do Alentejo, dado ser competência daquele 

órgão, nos termos do n.º 1 do art.º 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, com a redação dada pelas 

Leis n.ºs 82-D/2014, de 31 de dezembro; 69/2015, de 16 de julho; 132/2015, de 4 de setembro; 7-

A/2016, de 30 de março; 42/2016, de 28 de dezembro e 114/2017, de 29 de dezembro.  --------------------  
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A Câmara desencadeou o respetivo procedimento pré-contratual para adjudicação da prestação de 

serviços de certificação legal das contas do Município, tendo convidado a apresentar proposta a Empresa 

Rosário, Graça & Associados, SROC, propondo-se à Assembleia Municipal a respetiva nomeação, nos 

termos da disposição legal supra mencionada.  ----------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e nove) Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de 

Construção do Centro Social de Aguiar, contendo o respetivo Projeto de Execução – Referindo-se os 

pontos 29 a 33 da ordem de trabalhos desta reunião, à construção do Centro Social de Aguiar, o senhor 

Presidente pediu a comparência do Arquiteto Paisagista Sérgio Godinho e do Técnico Superior José Luis 

Pacheco, dado que têm vindo a acompanhar este assunto, podendo esclarecer as questões 

eventualmente suscitadas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Joaquim Maria Pinto Bento perguntou se no equipamento previsto, denominado 

Centro Social, poderão realizar-se jogos de futsal federados.  ---------------------------------------------------------  

- Os dois Técnicos presentes referiram que sobre esta questão há informação divergente nos sites da 

Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da Federação Internacional de Futebol (FIFA). Segundo 

referiram estes Técnicos, a Associação de Futebol de Évora confirmou a possibilidade de realização de 

jogos a nível distrital no equipamento a construir mas dadas as divergências já referidas, será necessário 

esclarecer bem esta questão.   --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que não lhe parece muito adequado que a futura biblioteca 

fique situada junto a um equipamento com o uso que lhe pretendem dar. Em sua opinião, não deve ser 

muito confortável estar na Biblioteca a ouvir barulho vindo do pavilhão.  ------------------------------------------  

- O senhor Presidente salientou que a intervenção do senhor Vereador Luis Miguel Duarte revela que o 

seu foco está no Pavilhão Desportivo mas o conceito adequado para aquele equipamento não é apenas 

desportivo, tratando-se sim de um espaço multiusos. Além disso, a futura Biblioteca não será contígua 

ao Centro Social.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que é do conhecimento de todos que o fim principal do 

equipamento a construir em Aguiar, é desportivo. Nesse pressuposto e no seu entender, disse que não 

se deverá pensar que esse equipamento irá servir apenas “para se ir lá jogar um bocadinho à noite”. Em 

sua opinião, de inicio poderá não ter muita afluência mas a tendência será no sentido do aumento da 

participação, inclusive com a probabilidade de virem equipas de Évora jogar a Aguiar. Este Vereador 

acrescentou que deveria ser feito um pequeno esforço para que o equipamento ficasse com maiores 

dimensões (cerca de mais quatro metros) para possibilitar a realização de outro tipo de jogos. Além 

disto, a Biblioteca, pelos motivos já referidos, não deveria ser construída no local em que está prevista. 

Disse ainda este Vereador que o que se encontra entre a Biblioteca e o Centro Social não será 
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certamente suficiente para “cortar o barulho” e uma simples festa ou um torneio de ping-pong, irão 

certamente prejudicar o sossego que se pretende numa Biblioteca. Disse ainda o senhor Vereador Luis 

Miguel Duarte que apesar de considerar o projeto do Centro Social de Aguiar um bom projeto, em sua 

opinião os dois aspetos que referiu deveriam ser acautelados. Este Vereador acrescentou que 

aumentando as dimensões do equipamento previsto, criando um bom parque de estacionamento e 

retirando a Biblioteca para outro local, seriam evidentes as mais-valias, em sua opinião.  ---------------------  

- O senhor Vereador Paulo Manzoupo disse que atualmente a Biblioteca de Aguiar funciona junto ao 

Salão da antiga Cooperativa, não tendo ouvido, até à data, quaisquer queixas sobre eventuais incómodos 

causados.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A este propósito, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que pelo facto de “ter estado mal até 

esta altura, não quer dizer que se continue a fazer mal”.  ---------------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente disse que tem sido notório o incómodo que a previsão de construção deste 

Centro Social em Aguiar, tem causado. Acrescentou que também ao relvados dos campos de futebol 

criaram algum incómodo, inclusive com eleitos da CDU a não votarem favoravelmente, tal como na 

Requalificação do Paço dos Henriques em Alcáçovas. Contudo – disse – “as obras têm de ser feitas!...” O 

senhor Vice-Presidente disse ainda que na ocasião em que foi apresentada à população de Aguiar a ideia 

para um Pavilhão Polivalente, numa reunião que decorreu na Junta de Freguesia local, essa ideia foi bem 

acolhida, inclusive por parte de algumas senhoras por verem a possibilidade de praticarem modalidades 

do seu agrado, nomeadamente dança.  --------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente realçou que aquilo que se pretende para a Freguesia de Aguiar é um Pavilhão não 

só desportivo mas sim com mais valências, nomeadamente de âmbito mais comunitário e social. Disse 

ainda o senhor Presidente que com este equipamento a Escola vai beneficiar e além disso a Freguesia de 

Aguiar passará a ter um local para a realização de colóquios, seminários e outros eventos culturais. 

Também o Clube de Saúde Sénior poderá contar com um espaço para as suas atividades. O senhor 

Presidente, referindo-se às observações do senhor Vereador Luis Miguel Duarte acerca da localização da 

Biblioteca, admitiu poder ser pertinente a questão do barulho. Disse que se se vier a concluir que a 

localização da Biblioteca não é a adequada, há disponibilidade para alterar o uso. O senhor Presidente 

disse que em teoria qualquer projeto pode ser melhorado mas depois na realidade há condicionantes 

que impedem a concretização desse tal “projeto ideal”. A este propósito, recordou que a Direção 

Regional de Cultura do Alentejo rejeitou a proposta de aumento da capacidade do auditório no Paço dos 

Henriques. Acrescentou que também no caso do Centro Social de Aguiar existiram questões técnicas que 

se tiveram de ultrapassar. O senhor Presidente recordou que tendo o Município adquirido, há anos, um 

terreno por cem mil euros, junto à Escola de Aguiar, importa rentabilizar o respetivo uso. O senhor 
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Presidente recordou que a CDU, quando esteve em maioria na Câmara, teve oportunidade de fazer o 

Pavilhão Desportivo em Aguiar e não o fez, teve oportunidade de obter financiamento para o “primeiro 

relvado” e não o fez e quando este executivo lançou o concurso para a recuperação do Centro Histórico 

de Viana, o Vereador da CDU Estêvão Pereira, disse que “só pecava por tardio…” Disse o senhor 

Presidente constatar que a CDU tem sempre uma critica perante algo que se faça e nas suas 

intervenções deixa sempre a impressão de que poderia ser feito melhor… Não obstante, o senhor 

Presidente disse acreditar que o Pavilhão de Aguiar vai ser feito, reconhecendo “que está longe de ser o 

Pavilhão que idealizámos”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Joaquim Maria Pinto Bento considerou que as “motosserras do senhor Casquinha 

talvez incomodem mais quem está na Biblioteca do que o barulho do Pavilhão…”  -----------------------------  

- O senhor Presidente voltou a admitir a possibilidade de se concluir que a localização da Biblioteca não é 

adequada, embora na reunião que foi realizada com o anterior executivo da Junta de Freguesia de Aguiar 

e com a população, não tenha havido quaisquer observações sobre essa localização.  -------------------------  

- O senhor Vice-Presidente reafirmou que condicionalismos sempre existirão e que por vezes há 

questões de pormenor que colidem com aquilo que seria o ideal. Sublinhou a necessidade de rentabilizar 

o uso de um terreno que custou cem mil euros.  --------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que em sua opinião era desnecessário, para contextualizar 

o assunto do Pavilhão de Aguiar, mencionar duas ou três vezes que o anterior executivo CDU comprou 

um terreno em Aguiar por cem mil euros, insinuando “que foi muito caro”. Disse este Vereador que 

talvez esse preço até tenha sido baixo, na altura em que a aquisição ocorreu…  ---------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente referiu que ninguém disse que o terreno foi caro ou barato, estando o senhor 

Vereador Luis Miguel a fazer deduções.  -------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte sublinhou que embora concorde plenamente com a construção 

do Pavilhão em Aguiar, tem contudo a opinião de que se deveriam envidar todos os esforços para que as 

suas dimensões pudessem comportar mais competições. Em sua opinião, quando se projetou este 

equipamento, podia-se ter optado por isso.  -------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu não se tratar de opções mas sim de opiniões técnicas que concluíram ser 

este o melhor projeto para o equipamento em causa, inclusive para garantir a obtenção de 

financiamento. Se não fossem respeitadas determinadas normas técnicas, o financiamento nunca 

poderia ser obtido e se se candidatasse um Pavilhão Desportivo jamais haveria possibilidade de 

financiamento. Acrescentou que embora muita gente não tivesse grandes expetativas quanto à 

possibilidade de financiamento comunitário para este projeto, finalmente parece que ele vai ser 

conseguido… Quanto às opiniões manifestadas pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte, disse o senhor 
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Presidente que não se põe em causa a legitimidade das mesmas. Contudo, também não se pode pôr em 

causa a legitimidade das respostas com a apresentação dos respetivos argumentos.  --------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte manifestou o seu agrado pela disponibilidade manifestada pelo 

senhor Presidente para equacionar na retirada da Biblioteca do local onde está projetada, se se vier a 

concluir que a proximidade da mesma ao Centro Social é prejudicial. Este Vereador congratulou-se pela 

realização de uma boa obra em Aguiar e embora tenha dado algumas opiniões sobre as alterações que 

faria, realçou que “este executivo, em boa hora, soube aproveitar a possibilidade de financiamento para 

que a obra seja concretizada”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara aprovou por unanimidade o Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Construção do 

Centro Social de Aguiar, contendo o respetivo projeto de execução.  -----------------------------------------------  

Ponto trinta) Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de 

Construção do Centro Social de Aguiar – A Câmara aprovou por unanimidade o Plano de Segurança e 

Saúde relativo à Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar, nos termos do Decreto-Lei n.º 

273/2003, de 29 de outubro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e um) Proposta de aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção 

e Demolição relativo à Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar – A Câmara aprovou por 

unanimidade o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição relativo à 

Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 

março.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e dois) Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada de 

Construção do Centro Social de Aguiar – A Câmara aprovou por unanimidade o Programa de Concurso 

relativo à Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar. -----------------------------------------------------  

Ponto trinta e três) Proposta de autorização para  apresentação de candidatura do Projeto “Construção 

do Centro Social de Aguiar” ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020 no Aviso de Concurso 

para apresentação de candidaturas n.º ALT20-42-2018-09 – A Câmara deliberou por unanimidade 

autorizar a apresentação da candidatura do Projeto “Construção do Centro Social de Aguiar” ao 

Programa Operacional Regional Alentejo 2020 no Aviso de Concurso para apresentação de candidaturas 

n.º ALT20-42-2018-09.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e quatro) Proposta de pedido de legalização relativamente às obras sitas na Rua António 

Izidoro de Sousa, n.ºs 11 e 13, em Viana do Alentejo, de que é requerente Francisco José Machado 

Magro e a que se refere o processo n.º 91/18 – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 91/18, cujo requerente é Francisco José 

Machado Magro, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos 
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senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim Maria Bento, deferir o pedido de legalização das 

obras realizadas na Rua António Isidoro de Sousa, n.ºs 11 e 13, em Viana do Alentejo.  -----------------------  

Ponto trinta e cinco) Proposta de pedido de legalização da obra sita na Herdade Vale de Lameira – 

parcela I, em Alcáçovas, a que se refere a Informação n.º 096MJPP18 (processo n.º 22AL/2008) – Nos 

termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo 

n.º 22AL/2008, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores 

Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim Maria Bento, proceder à legalização da obra de construção de 

habitação sita na Herdade Vale Lameira, em Alcáçovas.  ----------------------------------------------------------------  

 

O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas, tendo a minuta desta ata sido 

aprovada por unanimidade no final da mesma.  ---------------------------------------------------------------------------  

 

 

      Eu,                                                                                                           , Chefe da DGR, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

 

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


