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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________ 

ATA N.º 12/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 06 / 06 / 2018 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE 
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 18:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 30/05/2018 

 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4.383,25 € 

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  ..................................................................................................................................     1.398.356,74 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................................................   637.753,07 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ...........................................................................................................................................      29.299,73 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .................................................................................................................................................. 8.783,47 € 

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  ...........................................................................................................................        18.318,14 € 

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

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................................................    90.906,18 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................................................  48.146,71 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  .....................................................................................................................................       22.673,20 € 

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  ..............................................................................................................................................-  € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000431-1 DPRA  .............................................................................................................................. 250.000,00 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  ............................................................................................................................................. 50.070,31 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................................................  1.402.739,99 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................................................  1.246.059,34 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................................................ 156.680,65 € 
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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 23 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 23.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------ 

6. Proposta de ratificação da 18.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------------------- 

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

8. 19.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------------------------- 

9. 5.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; -------------------------------------------------- 

10.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que isentou a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e Aguiar do pagamento 

das taxas relativas à emissão de licença de ruido para a realização de um Arraial Popular no dia 2 de 

junho de 2018; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu licença de ruido à 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e 

Aguiar para a realização de um Arraial Popular no dia 2 de junho de 2018; ------------------------------------ 

12.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 24 de maio de 2018, que concedeu 

licença ao Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo para realização de um Passeio de Motas 

Antigas “V Rota dos Licores e dos Sabores” no dia 27 de maio de 2018; ---------------------------------------- 

13. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 23 de maio de 2018, que determinou a 

atribuição à Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo da verba correspondente ao ano de 

2018 (37.500,00 €), referente às obras de Conservação, Requalificação e Musealização do Santuário 

de Nossa Senhora D’Aires; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente de 30 de maio de 2018, que emitiu 

parecer favorável relativamente à realização da 2.ª Edição do “Raid Across Portugal Cycling 

Challenge”, que decorrerá entre 4 e 8 de junho de 2018, atravessando a mesma a área de jurisdição 

deste Município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Proposta de aprovação de Protocolo de Colaboração na Conceção da Oferta do Produto Turístico 

“Caminhos de Santiago”, a celebrar com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo/Ribatejo; -------- 
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16. Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 

(quota referente ao ano de 2017, na sequência da adesão deste Município à referida Associação); ---- 

17. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade” da 

Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense (comparticipação nas despesas com a realização do XIV 

Encontro de Grupos Corais, integrado nas comemorações do seu 18.º aniversário); ------------------------ 

18. Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense, ao abrigo do Regulamento 

de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas / Ténis de Mesa; ---------------------------------------------- 

19. Proposta de transferência de verbas para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo, ao 

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

20. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo 

(comparticipação nas despesas com a organização da sua festa de aniversário); ---------------------------- 

21. Proposta de transferência de verbas para a Associação de Amigos de Alcáçovas (comparticipação nas 

caminhadas organizadas no âmbito do Projeto Alcáçovas Outdoor Trails); ------------------------------------ 

22. Proposta de transferência de verba para a Associação de Amigos de Alcáçovas (comparticipação nas 

despesas efetuadas com atividades de turismo cultural, promoção do património e colecionismo); --- 

23. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense 

(comparticipação nas despesas com a organização da XVIII Romaria a Cavalo); ------------------------------ 

24. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso; ---------------------------------- 

25. Proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da “Oficina Domiciliária”; ------------------------- 

26. Proposta de fixação do preço da venda do Livro “Portugal de Norte a Sul pela mítica Estrada Nacional 

2”, editado pela empresa “foge comigo”, tendo como parceiros as Infraestruturas de Portugal e a 

Rota da Estrada Nacional 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. 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 

Joaquim António Rebocho Pinto); ----------------------------------------------------------------------------------------- 

28. Proposta de ratificação de despacho do senhor Presidente referente à abertura de uma conta 

bancária no Montepio; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29. Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Viana do Alentejo (comparticipação nas despesas com a aquisição de uma ambulância); ----------------- 

30. Proposta de deliberação sobre a passagem de cabo de fibra ótica em infraestruturas existentes (Rua 

Teófilo Braga e Rua Padre Luis António da Cruz, em Viana do Alentejo), cuja requerente é a NOS – 

Comunicações, SA e a que se refere o processo n.º 81/18; --------------------------------------------------------- 
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31. Proposta de pedido de legalização relativamente às obras sitas na Rua dos Combatentes da Grande 

Guerra, n.º 71, em Viana do Alentejo, de que é requerente Gertrudes Maria Viegas Realista Pinto e a 

que se refere o processo n.º 93/18; --------------------------------------------------------------------------------------- 

32. Proposta de deliberação sobre a manutenção da validade do licenciamento da obra sita no 

Loteamento Forno do Tijolo, Rua A, lote 10, em Aguiar e de que é requerente Ana Filipa Palma de 

Figueiredo Ribeiro, em detrimento da declaração da sua respetiva caducidade; ----------------------------- 

33. Proposta de pedido de legalização da operação urbanística – ampliação de habitação, cuja obra se 

situa na Rua Dr. Júlio Pereira Garrido, n.º 16 e Rua dos Vencedores, em Alcáçovas, de que é 

requerente João Manuel Pasadinhas Seco (processo n.º 129/17); ----------------------------------------------- 

34. Proposta de colocação de sinalização de um estacionamento para pessoas de mobilidade 

condicionada, junto à habitação sita na Rua Portugal Livre, n.º 4, na freguesia de Aguiar; ---------------- 

35. Proposta de deliberação sobre o pedido de isenção do pagamento das taxas referentes ao processo 

de licenciamento das obras do Santuário de Nossa Senhora D’Aires, requerida pela Fábrica da Igreja 

Paroquial de Viana do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Neste período o Senhor Presidente informou que a recolha de resíduos recicláveis, que anteriormente 

estava adjudicada à GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, está agora a ser feita pela AMCAL – 

Associação de Municípios do Alentejo Central, Associação da qual este Município é associado. Esta 

alteração ocorreu porque a AMCAL - Associação de Municípios do Alentejo Central adquiriu no passado 

ano de 2017 uma viatura dotada com grua e contentor acoplado, que tornou possível a prestação de 

serviços de recolha destes resíduos e também a recolha dos contentores do ecocentro municipal. O 

Senhor Presidente referiu que sendo o Município de Viana do Alentejo associado da AMCAL - Associação 

de Municípios do Alentejo Central, “faz sentido” este serviço estar-lhe adjudicado. Informou ainda que se 

têm verificado alguns atrasos nas referidas recolhas, tendo a referida Associação justificado com o facto 

de se encontrar ainda em período de adaptação, nomeadamente a nível dos circuitos.  --------------------------  

- O Senhor Presidente informou que o Município de Viana do Alentejo irá colaborar com o GASAL – 

Gabinete de Ação Social de Alcáçovas, da Associação Terra Mãe, através da cedência da carrinha 

frigorífico e respetivo motorista, uma vez por mês, para transportar os alimentos congelados no âmbito 

do POAPMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Através deste Programa são 

apoiadas 26 famílias, num total de 70 pessoas no concelho de Viana do Alentejo.  ---------------------------------  

- O Senhor Presidente recordou que no âmbito do Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência 

Doméstica, assinado em julho de 2017 por diversos parceiros concelhios e distritais, foi criado no 
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concelho de Viana do Alentejo um serviço de informação, atendimento e apoio a vítimas de violência 

doméstica. O atendimento é efetuado por uma técnica do Núcleo de Atendimento às Vítimas de 

Violência Doméstica da Cáritas Arquidiocesana de Évora, no Centro de Saúde de Viana do Alentejo, na 

primeira quarta-feira de cada mês e está a funcionar desde janeiro de 2018. O Senhor Presidente 

salientou que a implementação deste Protocolo no concelho de Viana do Alentejo visa alcançar, com o 

envolvimento de todos os parceiros, uma resposta mais eficaz e eficiente na prevenção e no combate à 

violência doméstica, não apenas no Concelho, mas também no distrito de Évora. O Senhor Presidente 

recordou que este Protocolo foi assinado pelo Município de Viana do Alentejo, pelas Juntas de Freguesia 

de Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo, pelo Centro Distrital de Évora da Segurança Social, pela DGEstE 

– Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares / Direção de Serviços da Região Alentejo, pela ARS – 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, pela Procuradoria da República da Comarca de Évora, pela 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, pelo Comando Territorial da 

Guarda Nacional Republicana de Évora, pela Cáritas Arquidiocesana de Évora e pela Associação Terra 

Mãe.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Também no período de antes da ordem do dia, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que 

através da relação de pagamentos que lhe foi enviada, constatou ter sido adquirida uma caldeira para 

instalar no Pavilhão Desportivo de Viana. Dado que o montante em causa tem alguma expressão, este 

Vereador questionou o facto da aquisição ter sido efetuada a uma empresa que não é do concelho, 

havendo no mesmo, empresas que comercializam esse tipo de equipamento.  -------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte apresentou também um assunto que se prende com o facto de 

há algum tempo ter pedido um aumento de ramal, de meia polegada para três quartos, para um imóvel 

sito na Rua Médico de Sousa, em Viana do Alentejo. No âmbito das obras de Requalificação do Centro 

Histórico que abrangeram aquela zona, todos os outros moradores daquela rua viram os seus ramais 

aumentados para três quartos sem que tivessem de pagar por isso. Contudo – disse – a ele foi-lhe 

cobrado o aumento do ramal, com o argumento de que já o havia solicitado. Disse este Vereador 

discordar em absoluto desta situação, equacionando pedir a devolução da importância paga ao 

Município.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente referiu que irá averiguar a situação referida pelo senhor Vereador Luis Miguel 

Duarte.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu-se à necessidade de colocação de um espelho parabólico 

ao final da Rua Padre Américo, em Viana do Alentejo, do lado direito de quem a desce, por forma a que 

os condutores que vêm da Rua do Posto possam visualizar o trânsito que vem da Rua do Progresso.  --------  
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- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu-se a uma publicação que viu na página de facebook 

“Artesanato Guerreiro”, relativa aos procedimentos concursais para admissão de pessoal quem s 

encontram a decorrer, no âmbito da regularização de vínculos precários. Este Vereador exibiu o texto 

publicado, o qual se transcreve integralmente:  

“Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Mentes Brilhantes – Jobs for the boy – 1.º Ontem, 17/05/2018, 

recebi uma carta da Câmara Municipal de Viana do Alentejo a informarem que tinham fechado o 

concurso para admissão de 1 calceteiro, ao qual eu concorri em agosto de 2017. 2.º Abriram novo 

concurso para admissão de calceteiro, de acordo com a lei 112/2017, cujo o objetivo era resolverem o 

problema da precariedade. 3.º A Câmara Municipal de Viana do Alentejo tinha 120 dias a contar de 1 

janeiro/2018 para resolverem o problema dos seus trabalhadores precários (recibos verdes ou 

beneficiários do subsidio de desemprego), até final de abril/2018. 4.º A carta que me foi enviada tinha a 

data de 15/maio. 5.º A Divisão de Gestão de Recursos da CMVA informou-me que o novo concurso 

terminava hoje, 18/maio, ou seja, a CMVA não integrou os precários até final de abril como indica na lei 

112/2017. 6.º A nova lei abrange todos os trabalhadores precários que tiveram na CMVA desde à 3 anos 

a contar da data de abertura ao novo concurso que foi a 11/abril. 7.º Para eu ser abrangido por esta lei, a 

CMVA teria de me informar entre 01/janeiro até 03/março para eu poder concorrer, como não sou “job 

for the boy”, adiaram o início do novo concurso para 11/abril. 8.º A Segurança Social de Viana do 

Alentejo sabia ou devia saber desta nova lei e não tentou resolver a minha situação junto da CMVA. 9.º A 

CMVA perdeu a oportunidade de fazer um contrato de trabalho com um calceteiro com formação, já que 

atualmente, qualquer trabalhador do Município sem formação em calçada pode fazer esse trabalho. 10.º 

Tive azar, é tudo boa gente… e o povo é que se chumba!”  ----------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte manifestou o seu interesse em inteirar-se sobre este assunto, 

tendo a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos explicado o seguinte: 

> O senhor António José Ferreira Guerreiro, residente em Alcáçovas, autor do texto publicado, foi 

candidato a um procedimento concursal (normal) para admissão de um Assistente Operacional 

(Calceteiro). Este procedimento concursal cessou por deliberação da Câmara Municipal tomada a 11 de 

abril de 2018, devido à possibilidade de regularização extraordinária de vínculos precários ao abrigo da 

Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

> Ao abrigo da Lei n.º 112/2017, foram abertos novos procedimentos concursais, restritos às pessoas 

identificadas na deliberação da Câmara Municipal de 11 de abril de 2018, por se enquadrarem em 

condições específicas que a Lei prevê e que exerceram funções no Município em regime de precariedade; 

> Tendo a Câmara Municipal, na reunião de 11 de abril de 2018 reconhecido que o posto de trabalho de 

Assistente Operacional (Calceteiro) foi ocupado, em regime de precariedade entre 1 de janeiro e 4 de 
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maio de 2017, ao abrigo de contrato de emprego-inserção ou de contrato de emprego-inserção+, 

reconheceu como opositores ao procedimento concursal para ocupação do lugar de Assistente 

Operacional (Calceteiro), as pessoas que nos 3 anos anteriores a 11 de abril de 2018, exerceram funções 

correspondentes a esse posto de trabalho, ao abrigo dos referidos contratos de emprego-inserção ou de 

emprego-inserção+, tudo nos termos do disposto na alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de 

dezembro;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

> Os procedimentos concursais para regularização de vínculos precários foram todos abertos na reunião 

da Câmara Municipal de 26 de abril de 2018;  ---------------------------------------------------------------------------------  

> O senhor António José Guerreiro não foi identificado como opositor ao procedimento concursal para 

ocupação do lugar de Assistente Operacional (Calceteiro) porque a sua relação contratual precária com o 

Município terminou antes de 11 de abril de 2015, concretamente a 2 de março de 2015, ou seja, não 

cumpre o requisito dos três anos anteriores à data da deliberação, tal como a Lei exige;  ------------------------  

> A carta referida pelo senhor António José Guerreiro, datada de 15 de maio de 2018, visou apenas 

informá-lo que o procedimento concursal (normal) ao qual havia concorrido, tinha cessado. Esta carta 

não tem qualquer relação com o procedimento concursal de regularização, ao qual, como foi explicado, 

este senhor não pode concorrer, por não se encontrar nas condições legais exigidas para o efeito;  ----------  

> Contrariamente ao que o senhor António José Guerreiro refere, a Lei não estipula o dia 30 de abril de 

2018 para a conclusão dos processos de regularização. O disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º da 

Lei n.º 112/2017, permite concluir que os procedimentos concursais de regularização devem ser abertos 

atá ao dia 4 de maio de 2018;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

> Neste Município, todos os procedimentos concursais de regularização foram abertos até ao dia 4 de 

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

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que tratando-se de uma matéria complexa, a leitura do 

que foi publicado pelo senhor António José Guerreiro dá uma interpretação diferente da que 

corresponde à realidade. O senhor Presidente disse que lamentavelmente já está habituado a este tipo 

de situação que incluem insinuações maldosas e deturpação da verdade, tentando iludir os leitores mais 

distraídos e de boa-fé. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu-se à situação da senhora D. Maria Godinho dos Reis Pão 

Mole, residente em Viana do Alentejo, que na qualidade de proprietária de um edifício destinado a 

habitação, localizado na Zona do Castelo, nesta vila, solicitou à Câmara a emissão da respetiva licença de 

utilização do imóvel dado pretender efetuar a sua venda. Pedido o respetivo parecer à Direção Regional 

da Cultura e de acordo com o mesmo, foi exigido à senhora que corrigisse diversas situações no imóvel, 

designadamente a nível dos materiais utilizados no exterior. Disse o senhor Vereador Luis Miguel Duarte 
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que segundo apurou, o imóvel sofreu obras há cerca de vinte e dois anos, pelo que não é aceitável que 

para ser emitida uma licença de utilização se exijam alterações nos materiais colocados há tantos anos. 

- O senhor Presidente relativamente à aquisição da caldeira a que se referiu o senhor Vereador Luis 

Miguel Duarte, pediu a comparência do senhor Eng.º Domingos Rocha dado ter sido ele a efetuar a 

requisição interna para essa aquisição e a propor a compra a esta empresa. Este Técnico Superior 

explicou então que no âmbito da Empreitada de Construção do Pavilhão Desportivo de Alcáçovas foram 

lá colocadas duas caldeiras, da marca ACV, comercializadas em Portugal pela Empresa Boilerro x II, Ld.ª, 

de Leiria. Também nas Piscinas Municipais de Alcáçovas foram colocadas caldeiras da mesma marca, 

vendidas pela referida Empresa. Dado que a Empresa que vendeu as caldeiras do Pavilhão Desportivo de 

Viana já não existe, a aquisição foi efetuada à referida Empresa de Leiria, ficando todos os equipamentos 

munidos de caldeiras da mesma marca. Acrescentou ainda este Técnico que sendo esta Empresa a 

representante da marca ACV em Portugal, apresenta certamente preços mais favoráveis.  ----------------------  

- A este propósito, o senhor Presidente sublinhou que as indicações que sempre tem transmitido são no 

sentido de, em igualdade de condições ou até mesmo com preços ligeiramente mais caros, se efetuarem 

as aquisições a Empresas do concelho. Embora se infira que uma ou outra Empresa pratica preços mais 

favoráveis, nunca tal poderá ser comprovado se não se efetuarem consultas. O senhor Presidente 

reiterou a orientação que sempre tem dado: Consultar as Empresas do concelho e efetuar as aquisições 

às mesmas, nas condições já referidas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que no concelho de Viana do Alentejo existem cinco ou 

seis Empresas que comercializam este tipo de produtos pelo que deveriam ter sido consultadas.  ------------  

- O senhor Presidente pediu a comparência da senhora Arquiteta Maria João Pereira e Pereira com o 

propósito de prestar esclarecimentos sobre a questão também suscitada pelo senhor Vereador Luis 

Miguel Duarte, a propósito do pedido de licença de utilização apresentado pela senhora D. Maria 

Godinho dos Reis Pão Mole.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A senhora Arquiteta Maria João referiu ter constatado que por ocasião da divisão do prédio em 

propriedade horizontal foi emitida uma única licença de utilização quando deveriam ter sido emitidas 

duas. Disse ter constatado que em 1996, as obras licenciadas foram de limpeza do telhado com 

substituição da cobertura, nada constando em relação à alteração da fachada.  ------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se a Câmara não poderá atestar que a obra de 

remodelação da fachada já é antiga, tendo a senhora Arquiteta referido que não há qualquer documento 

no processo que possa sustentar uma afirmação dessas.  ------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse perceber que em termos legais não é possível resolver a 

questão mas perguntou se não haverá uma maneira de fazer prova de que a obra de remodelação da 
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fachada do imóvel não foi feita agora. Acrescentou este Vereador que olhando para os próprios materiais 

utilizados, percebe-se que os mesmos não são atuais, tal como se percebe que a fachada do imóvel em 

causa é semelhante a muitas outras existentes naquela rua. Em sua opinião, deveria existir um 

procedimento mais expedito que facilitasse a obtenção da licença de utilização pretendida pela senhora. 

Disse ainda o senhor Vereador Luis Miguel Duarte que embora compreenda que a Câmara está a cumprir 

a Lei, parece-lhe injusto o pedido de realização de obras que se está a fazer à proprietária, como única 

forma de poder obter a respetiva licença de utilização.  --------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente referiu que este caso tem a particularidade de envolver a Direção Regional de 

Cultura, tendo em conta a localização do imóvel junto ao Castelo, o que dificulta ainda mais o processo. 

Acrescentou ainda que todo o executivo também concorda com o facto de serem muitas as exigências 

legais mas a lei deverá ser igual para todos, tornando por vezes morosa e complicada a resolução dos 

assuntos ligados ao urbanismo. Disse ainda o senhor Vice-Presidente que esta situação é semelhante a 

muitas outras, não sendo possível resolvê-la apenas com bom senso, salientando que esta área é muito 

difícil de gerir e que não é por acaso que muitas das causas de penalização de executivos municipais têm 

na sua origem questões ligadas ao urbanismo.  -------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte fez ainda uma referência ao mau estado em que se encontram os 

pavimentos de muitas das ruas de Viana do Alentejo.  ----------------------------------------------------------------------  

- A este propósito, o senhor Vereador Paulo Manzoupo referiu que a escassez de pessoal afeto a algumas 

áreas operacionais, implica que “não se consiga chegar a tudo o que é preciso”, situação agora agravada 

com a necessidade de pessoas às iniciativas, nomeadamente a montagem e desmontagem de palcos.  -----  

- O senhor Presidente referiu que a fase que se atravessa, a nível de pessoal, é uma fase de transição pois 

como é do conhecimento de todos estão em curso diversos procedimentos concursais para ocupação de 

diversos postos de trabalho, ao abrigo do Programa de Regularização de Vínculos Precários.  ------------------  

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 23 de maio de 2018 – A 

Câmara aprovou, com quatro votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 23 de maio de 2018. 

- Não participou na votação desta ata o senhor Vereador José Filipe Cruz, dado que não esteve presente 

na reunião a que a mesma se refere, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  -----------------------  
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Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente referiu que no dia 24 de 

maio, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho e o Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano do Município- António Padeirinha, participaram numa reunião da 

Assembleia Geral da AMREN2 – Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, que decorreu 

em Ponte de Sor.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que também no dia 24 de maio, dois Técnicos do Município participaram 

no Seminário “Concursos para a Concessão da Distribuição de Eletricidade em Baixa Tensão (BT), 

promovido pela ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses e que decorreu no Salão Nobre 

da Câmara Municipal de Évora.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 25 de Maio, a DECO – Associação de Defesa do Consumidor, 

em parceria com o Município de Viana do Alentejo, promoveu um workshop subordinado ao tema 

“Emagreça a fatura da água”, que decorreu no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo. Esta 

iniciativa teve o objetivo de informar os consumidores para a importância da adoção de 

comportamentos de consumo racional de água de modo a reduzir o valor da fatura no final do mês. 

Pretendeu ainda dar dicas para um consumo mais eficiente, para a leitura correta da fatura da água e 

para o conhecimento das diferentes taxas e tarifas refletidas na fatura.  ---------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que, entre os dias 25 e 27 de maio, decorreu a 6.ª edição do Festival 

Pedreira dos Sons. Devido às condições meteorológicas adversas, a edição deste ano foi transferida para 

o Cineteatro Vianense, facto que a organização lamentou, tendo apelado à compreensão de todos. O 

Senhor Presidente recordou que o festival tem tido como anfiteatro uma pedreira de mármore 

desativada. Contudo, a precipitação que ocorreu nos dias que antecederam o evento e a previsão 

meteorológica para os dias da sua realização impuseram que o Município de Viana do Alentejo e a Escola 

de Artes da Universidade de Évora encontrassem outra alternativa para o local do evento. No primeiro 

dia, 25 de maio, foi contemplado o Cante Alentejano, nas vozes do Grupo Coral Feminino e Etnográfico 

“Paz e Unidade” de Alcáçovas e do Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, logo após a Sessão 

de Abertura. Seguiu-se a apresentação da exposição “Alfabeto Gráfico Pastoril”, da ex-aluna do 

Departamento de Artes Visuais e Design da Escola de Artes da Universidade de Évora, Sílvia Lézico, 

baseada num projeto científico de recolha e codificação de um alfabeto gráfico pastoril. O primeiro dia 

do Festival terminou com os concertos do Coro Juvenil Schedrik, da Alemanha e da Orquestra de Sopros 

da Universidade de Évora, que, no final, atuaram em conjunto. No dia 26 de maio, segundo dia do 

evento, os concertos estiveram a cargo de estudantes e docentes do Departamento de Música da 

Universidade de Évora, através de um Quarteto de Saxofones e de um Duo de Saxofone e Acordeão. No 

terceiro e último dia do evento, foi apresentado “Bucólico”, um recital de poesia, por estudantes dos 
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Departamentos de Artes Cénicas e de Música da Universidade de Évora. Foi 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 esteve a 

cargo da Orquestra de Jazz da Universidade de Évora, sob a direção do Maestro Claus Nymark.  ------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 26 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 informou que no dia 26 de maio, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo participou 

no jantar-convívio do V Torneio Amizade Veteranos, promovido pelo Sporting Clube de Viana do 

Alentejo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 28 de maio, o Senhor Vice-Presidente e o Chefe da Divisão de 

Administração Urbanística e Processual participaram no Seminário de discussão pública da alteração ao 

PNPOT – Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, na CCDRA – Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. O Senhor Vice-Presidente esclareceu que a 

proposta de alteração do PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, 

determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2016, de 23 de agosto, estabelecendo as 

grandes opções estratégicas de base territorial com relevância para a organização do território e o 

respetivo programa de ação, se encontra em discussão pública, com o objetivo de proporcionar um 

diálogo alargado com vista à melhoria da proposta. De modo a envolver ativamente as entidades que 

representam os vários setores, realizou-se o referido Seminário. Esta iniciativa contou com a presença do 

Excelentíssimo Senhor Ministro do Ambiente, Mestre João Pedro Matos Fernandes; do Excelentíssimo 

Senhor Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita e da Senhora Secretária de Estado do 

Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Dra. Célia Ramos.  ------------------------------------- 

-  O Senhor Presidente informou que no dia 28 de maio a carrinha EC Móvel – Espaço Cidadão Móvel 

esteve nas três freguesias do Concelho. A iniciativa, da responsabilidade da AMA – Agência para a 

Modernização Administrativa, surgiu da aposta na descentralização dos serviços públicos, com o objetivo 

de diversificar os meios de acesso aos referidos serviços pelos cidadãos, desde a segurança social à 

justiça, passando também pela saúde e pelas finanças. Estas unidades móveis dispõem de mais de 140 

serviços de diferentes entidades públicas, num único local, como a marcação de consultas médicas, a 

renovação da carta de condução, a emissão do registo criminal, a informação sobre prestações sociais da 

segurança social, a emissão de certidões e entrega de despesas médicas da ADSE – Instituto de Proteção 

e Assistência na Doença para reembolso, entre outros.  ------------------------------------------------------------------ 
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- O senhor Presidente informou que no dia 29 de maio, conjuntamente com um Técnico do Município 

participou numa reunião da Assembleia Geral da APTCVC – Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de 

Cerâmica, em S. Pedro do Corval, no Centro Interpretativo da Olaria e do Barro. Da Ordem de Trabalhos 

constaram a instalação dos órgãos sociais, o balanço das atividades do “Bom Dia Cerâmica 2018” e 

demais iniciativas para este ano, o processo de agregação ao Agrupamento Europeu das Cidades de 

Cerâmica, entre outros. O Senhor Presidente informou que o Município de Viana do Alentejo foi eleito 

para a presidência do Conselho Fiscal da referida Associação. Esta, antes de ser formalmente constituída 

através de Escritura, tinha a denominação de AptCC – Associação Portuguesa de Cidades e Vilas 

Cerâmicas, mas como o acrónimo já se encontrava a ser utilizado, foi necessário proceder à sua 

alteração, passando a denominar-se APTCVC – Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica. O 

senhor Presidente recordou que esta Associação tem como objetivos, entre outros, a defesa, a 

valorização e a divulgação do património cultural e histórico cerâmico, o intercâmbio de experiências 

entre os associados, nomeadamente a nível da conservação do património, a promoção da criação 

artística e a difusão da cerâmica tradicional e contemporânea, o incentivo de relações de cooperação, 

para além de intercâmbios com outras cidades cerâmicas a níveis nacional e internacional e o 

incremento de programas de formação, tanto de caráter produtivo como cultural, garantindo a 

continuidade do setor. Sobre este último ponto, o Senhor Presidente relembrou que o Município de 

Viana do Alentejo já deu um passo neste sentido, através do Curso de Oleiro, resultante de uma parceria 

entre o Município e o Instituto de Emprego e Formação Profissional / Centro de Formação Profissional 

de Évora, o qual decorre até julho e conferirá dupla certificação – 9.º ano de escolaridade e o Certificado 

Profissional de Oleiro. O senhor Presidente acrescentou que é também objetivo da Associação promover 

a consciencialização de empresários e das comunidades locais para a importância histórica e patrimonial 

da cerâmica, seja na vertente artesanal, seja na vertente industrial, bem como evidenciar o potencial da 

sustentabilidade económica e social das cidades e vilas associadas a partir da cerâmica.  ----------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 29 de maio reuniu a Comissão Organizadora da Romaria a 

Cavalo Moita -Viana do Alentejo (Município de Viana do Alentejo, Município da Moita, Associação 

Equestre de Viana do Alentejo e Associação de Romeiros da Tradição Moitense) em Viana do Alentejo, 

com o objetivo de fazer um balanço da edição deste ano de 2018 e iniciar já a preparação da de 2019. 

Apesar de alguns aspetos a corrigir e/ou melhorar, a Comissão Organizadora considerou a edição de 

2018 muito positiva.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente recordou que no dia 1 de junho foi comemorado o Dia Mundial da Criança. De 

modo a assinalar a data, o Município de Viana do Alentejo, em parceria com a CPCJ – Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, promoveu diversas atividades direcionadas aos 
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alunos dos jardins-de-infância e do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, que 

decorreram na Quinta da Joana, em Viana. As atividades integraram um piquenique; o espetáculo “A 

Princesa Ziah”, apresentado pelo Era Uma Vez, Teatro de Marionetas; insufláveis; estafeta de carrinhos a 

pedais; pinturas faciais e modelagem de balões. Foram ainda oferecidas lembranças às crianças - uma 

mochila e o livro “Água Doce, fluir com o rio”, de Danuta Wojciechowska e Joaninha Duarte, cuja edição 

contou com o apoio de várias entidades e Municípios portugueses, entre os quais o de Viana do 

Alentejo. Ainda relativamente ao livro, o Senhor Presidente disse que o mesmo pretende chamar a 

atenção para a importância e a urgência de proteger os cursos de água e os seus ecossistemas.  ------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 1 de junho, o Senhor Vice-Presidente e o Chefe do seu 

Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho estiveram presentes na inauguração da exposição “As 

faces da pintura cerâmica de Viana do Alentejo”, no Castelo de Viana. Esta exposição convida o visitante 

a um novo olhar sobre a olaria de Viana. Das experiências ao ensino, a decoração da cerâmica conta por 

trações e cores a evolução dos barros locais em direção à modernidade. Concebida a partir do acervo 

cerâmico municipal e desenvolvida no âmbito das iniciativas “Bom Dia Cerâmica” e 2018 – Ano Europeu 

do Património Cultural, a exposição visa também dar a conhecer a decoração das loiças produzidas em 

Viana, juntando-as aos nomes de quem procurou dar uma nova face à tradição oleira vianense – Aníbal 

Alcino, Júlio Resende, Francisco Lagarto, Filipa Calado e Feliciano Branco Agostinho.  ---------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 2 de junho, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo 

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

iniciativa “Atividades Intergeracionais”, promovida pela FORCULDES – Associação para o 

Desenvolvimento de Atividades de Formação, Culturais e Desportivas, que decorreu na Quinta da Joana, 

em Viana do Alentejo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que também no dia 2 de junho, conjuntamente com o Senhor Vereador 

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

nas comemorações do XVIII aniversário do Grupo Coral Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade” de 

Alcáçovas. As comemorações integraram um Encontro de Grupo Corais, que decorreu no Jardim Público 

de Alcáçovas e um Jantar Convívio no Centro Cultural daquela freguesia. No Encontro participaram o 

Grupo Coral aniversariante; o Grupo Coral Alentejano “Amigos do Independente”, de Setúbal; o Grupo 

Coral da Mina de S. Domingos, de Mértola e o Grupo “Malha Vacas”.  ------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que ainda no dia 2 de junho, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo 

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

comemorações do 17.º aniversário da Associação Terra Mãe, na sua sede, em Alcáçovas.  ---------------------  
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- O senhor Presidente referiu que também no dia 2 de junho, conjuntamente com o Senhor Vereador 

Paulo Manzoupo e com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, assistiu à estreia 

da peça de teatro “O Abelharuco da Joana”, na Sociedade União Alcaçovense, apresentado pelo Grupo 

Cénico Amador da referida Sociedade.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 5 de junho, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – 

Miguel Bentinho, esteve presente no lançamento Oficial do projeto “Grande Prémio de Portugal – 

Nacional 2”, um acontecimento que pretende afirmar Portugal através de um evento internacional de 

ciclismo, naquela que é a maior estrada da Europa e a terceira maior do Mundo, numa ação que conta 

com o Alto Patrocínio da Presidência da República, com o envolvimento de cerca de 30 municípios 

associados, entre os quais Viana do Alentejo – sócio fundador da Associação de Municípios da Rota da 

Estrada Nacional 2, com total cobertura da TVI e TVI24 e organização GlobalSport (e o Diretor Desportivo 

Cândido Barbosa). O Senhor Presidente disse que este projeto pretende ser muito mais que uma prova 

de ciclismo, visando promover os territórios numa vertente turística, cultural e de desenvolvimento 

local, objetivos maiores da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. A cerimónia 

realizou-se em Vila de Rei, no Centro Geodésico de Portugal e também nos Paços do Município daquela 

localidade, tendo contado com a presença dos vários representantes dos Municípios e entidades 

parceiras e da Sra. Secretária de Estado do Turismo, Dra. Ana Mendes Godinho, a qual teceu comentários 

muito positivos acerca deste projeto e de todo o Património ligado à EN2 – Estrada Nacional 2.  ------------- 

- O senhor Presidente informou que se irá deslocar a Tordesilhas (Espanha) no dia 7 de junho, a convite 

do Alcaide (Presidente da Câmara) daquela localidade. A visita acontecerá no âmbito das comemorações 

de mais um aniversário do Tratado de Tordesilhas, firmado em 7 de junho de 1494, entre as duas 

maiores potências da época, Portugal e Castela. Relembrou que este Tratado acordou a pertença de 

territórios já descobertos e estabeleceu regras para novas descobertas, matérias já afloradas 15 anos 

antes, em 4 de setembro de 1479, no Tratado de Alcáçovas. Acrescentou que para muitos historiadores, 

o Tratado de Alcáçovas terá sido a preparação do de Tordesilhas. Disse ainda que o estreitamento das 

relações entre os dois Concelhos e a oportunidade de futuras iniciativas conjuntas que valorizem este 

património comum, estarão na agenda do encontro.  --------------------------------------------------------------------- 

-  O Senhor Presidente informou que a Festa da Primavera, em Aguiar, terá lugar de 8 a 10 de junho. No 

dia 8 de junho, antes da inauguração oficial / abertura de stands e espaço infantil, decorrerá uma 

arruada com a Banda da Sociedade União Alcaçovense. Seguir-se-á a inauguração e depois atuarão o 

Grupo Coral de Aguiar, numa organização da Associação dos Amigos Aguiarenses, e a Classe de Dança da 

Associação Equestre de Viana do Alentejo. Seguir-se-á um concerto com NÉMANUS, terminando a noite 

com DJ do Concelho. No dia 9 de junho, haverá Paintball de manhã e também a Sessão de Sensibilização 
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“Relaxamento e Saúde”, organizada pela UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade de Viana do 

Alentejo. À tarde, haverá um Jogo de Futsal Feminino, organizado pela Junta de Freguesia de Aguiar, e 

uma Mega Aula de Zumba. À noite, atuará o Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo e haverá Baile com 

Tiago Miguel. A noite terminará com DJ do Concelho. No domingo, último dia do evento, irá decorrer o 

IV Trail Running/Caminhada, organizado pelo Clube BTT de Aguiar e um Torneio de Malha, organizado 

pela Junta de Freguesia local. Depois terá lugar a já tradicional Sardinhada Popular, com animação 

musical com “Real Aliança Velha”. À tarde haverá uma demonstração do Clube de Saúde Sénior. À noite 

irá atuar a Tuna Popular do Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca / 

Universidade de Évora. A encerrar a Festa da Primavera, atuarão os ÁTOA. O Senhor Presidente referiu 

ainda que, a pensar nos mais novos, existirá um espaço infantil que, ao longo do fim-de-semana, irá 

oferecer pinturas faciais, modelagem de balões e jogos. Acrescentou que, em mês de Santos Populares, 

não irá faltar sardinha assada nos restaurantes da Vila, durante o fim-de-semana.  ------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu ainda que entre os dias 11 e 17 de junho decorrerá a XXI Semana Cultural 

de Alcáçovas, evento organizado pela Junta de Freguesia local, com o apoio do Município de Viana do 

Alentejo.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 23.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara ratificou a 23.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------------------------------- --- 

Ponto seis) Proposta de ratificação da 18.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três 

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

Cruz, a Câmara ratificou a 18.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------- 

Ponto sete) 24.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 

24.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Ponto oito) 19.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 José Filipe Cruz, a Câmara 

aprovou a 19.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. ----------------------------------------------------------- 
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Ponto nove) 5.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara aprovou a 5.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------ ---------------------- 

Ponto dez) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que isentou a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e Aguiar do 

pagamento das taxas relativas à emissão de licença de ruido para a realização de um Arraial Popular 

no dia 2 de junho de 2018 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente 

de 1 de junho de 2018 através do qual foi concedida à Associação de Pais e Encarregados de Educação 

do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e Aguiar a isenção do pagamento das taxas referentes 

à emissão da licença de ruido relativa à realização de um Arraial Popular, no dia 1 de junho de 2018, na 

Quinta da Joana, em Viana do Alentejo. Nos termos do n.º 7 do artigo 9.º do Regulamento da Tabela de 

Taxas do Município, para a concessão da isenção solicitada foi reconhecido o interesse municipal da 

iniciativa e foi tomado conhecimento de que a receita não arrecadada por via desta isenção importa em 

61,81 € (sessenta e um euros e oitenta e um cêntimos), isto nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do 

referido Regulamento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto onze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu licença de 

ruido à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo e Aguiar para a realização de um Arraial Popular no dia 2 de junho de 2018 – A Câmara 

ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente de 1 de junho de 2018 através do qual 

foi concedida à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo e Aguiar a licença de ruido para a realização de um Arraial Popular, no dia 1 de junho de 2018, 

na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto doze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 24 de maio de 2018, que 

concedeu licença ao Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo para realização de um Passeio 

de Motas Antigas “V Rota dos Licores e dos Sabores” no dia 27 de maio de 2018 – A Câmara ratificou 

por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 24 de maio de 2018 através do qual foi concedida 

ao Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo e Aguiar, licença para realização de um Passeio de 

Motas Antigas “V Rota dos Licores e dos Sabores”, no dia 27 de maio de 2018.  ----------------------------------- 

Ponto treze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 23 de maio de 2018, que 

determinou a atribuição à Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo da verba correspondente 

ao ano de 2018 (37.500,00 €), referente às obras de Conservação, Requalificação e Musealização do 

Santuário de Nossa Senhora D’Aires – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor 

Presidente de 23 de maio de 2018, determinando uma transferência de verba no montante de 37.500,00 
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€ (trinta e sete mil e quinhentos euros) para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, no 

âmbito do Protocolo celebrado entre o Município e a referida Entidade, estipulando a comparticipação 

do Município nas obras de Conservação, Requalificação e Musealização do Santuário de Nossa Senhora 

D’Aires. A verba transferida por via do despacho ora ratificado, refere-se à comparticipação do ano de 

2018.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente de 30 de maio de 2018, 

que emitiu parecer favorável relativamente à realização da 2.ª Edição do “Raid Across Portugal Cycling 

Challenge”, que decorrerá entre 4 e 8 de junho de 2018, atravessando a mesma a área de jurisdição 

deste Município – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente de 30 de 

maio de 2018 que emitiu parecer favorável à realização da segunda edição do “Ride Across Portugal”, 

prova de Cicloturismo, a decorrer entre 4 e 8 de junho, de Chaves até Faro, atravessando o Município de 

Viana do Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de aprovação de Protocolo de Colaboração na Conceção da Oferta do Produto 

Turístico “Caminhos de Santiago”, a celebrar com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo/Ribatejo 

– O senhor Presidente apresentou a proposta de Protocolo a celebrar com a Entidade Regional de 

Turismo do Alentejo / Ribatejo, relativa à colaboração na conceção da oferta do produto turístico 

“Caminhos de Santiago”. O Município de Viana do Alentejo insere-se no Caminho Nascente, tal como os 

Municípios de Mértola, Beja, Cuba, Alvito, Évora, Arraiolos, Alter do Chão, Estremoz, Sousel, Fronteira, 

Crato e Nisa. No âmbito deste Protocolo, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo / Ribatejo, 

assumirá a totalidade dos custos previstos no plano de investimentos, necessários à boa execução dos 

trabalhos para a conceção e implementação da oferta do produto turístico “Caminhos de Santiago”, por 

via de candidatura aprovada pelo Programa Operacional Regional Alentejo 2020. A ambos os 

outorgantes do Protocolo compete a identificação e levantamento dos troços (para fins de circulação 

pedestre e BTT), dos pontos de interesse e dos recursos logísticos de apoio (alojamentos, restauração, 

mercado e assistências), de modo a obter a operacionalização comercial do produto turístico em causa. 

Esta proposta de Protocolo foi aprovada por unanimidade.  -----------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios da Rota da 

Estrada Nacional 2 (quota referente ao ano de 2017, na sequência da adesão deste Município à 

referida Associação) – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a transferência da importância de 

1.200,00 € (mil e duzentos euros) para a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, 

correspondente à quota de Município associado, relativa ao ano de 2017.  ---------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino e Etnográfico “Paz e 

Unidade” da Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense (comparticipação nas despesas com a 
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realização do XIV Encontro de Grupos Corais, integrado nas comemorações do seu 18.º aniversário) –  

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

unanimidade transferir para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense, a importância de 600,00 € 

(seiscentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes às comemorações do 18.º aniversário 

do Grupo Coral Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade”, incluindo as relativas à aquisição de som para o 

evento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas / Ténis de Mesa – Nos termos da 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento de Apoio 

Financeiro às Modalidades Desportivas, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Sociedade 

União Alcaçovense a importância de 59,40 € (cinquenta e nove euros e quarenta cêntimos) relativa a 

transporte da modalidade de Ténis de Mesa (mês de maio de 2018).  ----------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de transferência de verbas para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do 

Alentejo, ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais – Nos termos da 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento de Apoio 

Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral 

Velha Guarda de Viana do Alentejo a importância de 219,90 € (duzentos e dezanove euros e noventa 

cêntimos) / 1.º trimestre de 2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo 

(comparticipação nas despesas com a organização da sua festa de aniversário) – Nos termos da 

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

transferir para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo a importância de 400,00 € 

(quatrocentos euros) como comparticipação nas despesas inerentes à sua festa de aniversário.  -----------  

Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verbas para a Associação de Amigos de Alcáçovas 

(comparticipação nas caminhadas organizadas no âmbito do Projeto Alcáçovas Outdoor Trails) – Nos 

termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e sem a presença do senhor Vice-

Presidente por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para 

a Associação dos Amigos das Alcáçovas a importância de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), como 

comparticipação nas despesas de realização de caminhadas no concelho, no âmbito do Projeto 

“Alcáçovas Outdoor Trails”, no 4.º trimestre de 2017 e no 1.º trimestre de 2018 (600,00 € / trimestre). 

Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para a Associação de Amigos de Alcáçovas 

(comparticipação nas despesas efetuadas com atividades de turismo cultural, promoção do património 

e colecionismo) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e sem a 
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presença do senhor Vice-Presidente por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos 

favoráveis, transferir para a Associação dos Amigos das Alcáçovas a importância de 1.250,00 € (mil 

duzentos e cinquenta euros), como comparticipação nas despesas inerentes a atividades realizadas no 

âmbito do turismo cultural, promoção do património e colecionismo.  ---------------------------------------------  

Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Romeiros da Tradição 

Moitense (comparticipação nas despesas com a organização da XVIII Romaria a Cavalo) – Nos termos 

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

transferir para a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense a importância de 750,00 € (setecentos e 

cinquenta euros), como comparticipação no acréscimo de despesas relacionadas com a XVIII Romaria a 

Cavalo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos 

termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento 

Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social do Reformado, 

Pensionista e Idoso aos seguintes munícipes:  

A) Viana do Alentejo: 

 - Rosalinda Fernanda Valentim Cota;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Antónia Banha Mochila Mira.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

B Alcáçovas: 

- Luisa Maria Bento Timóteo Arcadinho;  ------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Manuel Calado Merca;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Joaquina Panoias Canelas Merca; --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Abilio Augusto Grave Merca. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

C) Aguiar: 

- Manuel Virgilio Rodrigues Marrafa.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e cinco) Proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da “Oficina Domiciliária” - 

Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento 

Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara deliberou por 

unanimidade conceder os seguintes apoios em, espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária: 

- Titular do cartão n.º 163 – Maria Margarida Machado Potes Figueira – Rebocar paredes no interior da 

habitação;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Titular do cartão n.º 551 – Margarida Miquelina Saúde Janeiro – Retirar azulejos da coxinha, rebocar 

paredes no interior da habitação;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Titular do cartão n.º 187 – Eliete de Jesus Marinheiro Piriquito Alves – Substituição de banheira por 

poliban.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e seis) Proposta de fixação do preço da venda do Livro “Portugal de Norte a Sul pela mítica 

Estrada Nacional 2”, editado pela empresa “foge comigo”, tendo como parceiros as Infraestruturas de 

Portugal e a Rota da Estrada Nacional 2 – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social 

e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade fixar em 20,00 € (vinte euros) com IVA incluído, o preço 

do livro intitulado “Portugal de Norte a Sul pela Mítica Estrada Nacional 2”, editado pela Empresa “Foge 

Comigo”.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e sete) 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 Joaquim António Rebocho Pinto) – Dado que a pessoa visada por este Protocolo – 

Joaquim António Rebocho Pinto – viu o seu contrato CEI + prorrogado no Município por via do disposto 

no n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, este ponto da ordem de trabalhos 

tornou-se desnecessário. Tendo o senhor Joaquim António Rebocho Pinto sido opositor a um 

procedimento concursal ao abrigo da Lei já referida, o seu vínculo laboral com o Município permanecerá 

até à conclusão desse procedimento concursal.  --------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e oito) Proposta de ratificação de despacho do senhor Presidente referente à abertura de 

uma conta bancária no Montepio –A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor 

Presidente de 21 de maio de 2018 que determinou a abertura de uma conta bancária no Montepio, dado 

que se venceu a anterior conta existente na referida Instituição de Crédito, aberta para constituição de 

um depósito a prazo de 90 dias. Havendo interesse na manutenção do depósito a prazo, agora pelo 

período de 180 dias, tornou-se imprescindível a abertura de nova conta para o efeito.  -----------------------  

Ponto vinte e nove) Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo (comparticipação nas despesas com a aquisição de uma ambulância) 

– Sem a presença do senhor Vereador Luis Miguel Duarte por se encontrar impedido, a Câmara 

deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo a importância de 4.750,00 € (quatro mil setecentos e cinquenta euros), 

sendo 3.000,00 € (três mil euros) como comparticipação nas despesas inerentes à aquisição e pintura de 

uma ambulância e 1.750,00 € (mil setecentos e cinquenta euros) como comparticipação nas despesas 

inerentes à aquisição de uma ambulância através do Protocolo com o INEM – Instituto Nacional de 

Emergência Médica.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta) Proposta de deliberação sobre a passagem de cabo de fibra ótica em infraestruturas 

existentes (Rua Teófilo Braga e Rua Padre Luis António da Cruz, em Viana do Alentejo), cuja 
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requerente é a NOS – Comunicações, SA e a que se refere o processo n.º 81/18 – Nos termos da 

Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 81/18, 

cujo requerente é a Empresa NOS – Comunicações, S.A., a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e 

duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, reconhecer a 

viabilidade da realização de trabalhos de passagem de cabo der fibra ótica em infraestruturas existentes 

nas Ruas Teófilo Braga e Padre Luis António da Cruz, em Viana do Alentejo.  -------------------------------------  

Ponto trinta e um) Proposta de pedido de legalização relativamente às obras sitas na Rua dos 

Combatentes da Grande Guerra, n.º 71, em Viana do Alentejo, de que é requerente Gertrudes Maria 

Viegas Realista Pinto e a que se refere o processo n.º 93/18 – Nos termos da Informação Técnica da 

Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 93/18, cuja requerente é 

Gertrudes Maria Viegas Realista Pinto, a Câmara deliberou, com dois votos favoráveis e duas abstenções 

por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, dispensar o edifício sito na Rua 

dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 71, em Viana do Alentejo, do incumprimento das normas 

técnicas relativas à construção que se encontram em desconformidade com o RGEU – Regulamento 

Geral de Edificações Urbanas, por considerar que não é razoável exigir o seu incumprimento. Com 

idêntica votação, a Câmara deliberou legalizar as obras realizadas no edifício, em desconformidade com 

o projeto aprovado. O senhor Presidente não esteve presente durante a discussão e votação deste 

ponto, por se encontrar impedido.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e dois) Proposta de deliberação sobre a manutenção da validade do licenciamento da obra 

sita no Loteamento Forno do Tijolo, Rua A, lote 10, em Aguiar e de que é requerente Ana Filipa Palma 

de Figueiredo Ribeiro, em detrimento da declaração da sua respetiva caducidade – Nos termos da 

Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 71/18, 

cuja requerente é Ana Filipa Palma de Figueiredo Ribeiro, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis 

e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, manter a 

validade do licenciamento da construção da habitação inacabada no Loteamento Forno do Tijolo, Rua A, 

lote n.º 10, em Aguiar, em detrimento da sua caducidade, tendo como fundamento razões de interesse 

público na conclusão desta obra e na manifesta vontade e disponibilidade da requerente para a concluir, 

dispensando a realização da respetiva audiência prévia.  ---------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e três) Proposta de pedido de legalização da operação urbanística – ampliação de 

habitação, cuja obra se situa na Rua Dr. Júlio Pereira Garrido, n.º 16 e Rua dos Vencedores, em 

Alcáçovas, de que é requerente João Manuel Pasadinhas Seco (processo n.º 129/17) – Nos termos da 

Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 

129/17, cujo requerente é João Manuel Pasadinhas Seco, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis 
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e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, deferir o 

pedido de legalização de ampliação da habitação sita na Rua Dr. Júlio Pereira Garrido, n.º 16 e na Rua dos 

Vencedores, em Alcáçovas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e quatro) Proposta de colocação de sinalização de um estacionamento para pessoas de 

mobilidade condicionada, junto à habitação sita na Rua Portugal Livre, n.º 4, na freguesia de Aguiar – 

Nos termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e Processual, a Câmara deliberou por 

unanimidade colocar um sinal de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade reduzida, junto 

ao prédio sito na Rua Portugal Livre, n.º 4, em Aguiar. O pedido foi apresentado por Manuel António 

Martins Rebocho, residente em Aguiar e destina-se a proporcionar um lugar de estacionamento a 

deficiente motor.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e cinco) Proposta de deliberação sobre o pedido de isenção do pagamento das taxas 

referentes ao processo de licenciamento das obras do Santuário de Nossa Senhora D’Aires, requerida 

pela Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 47/16, cuja requerente é a Fábrica da 

Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, a Câmara deliberou por unanimidade isentar a requerente do 

pagamento de 50% da importância correspondente à apresentação de dez requerimentos de junção de 

elementos ao processo de licenciamento das obras de edificação e demolição no Santuário de Nossa 

Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo, junções que importam em 94,00 € (noventa e quatro euros). 

Assim, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 5 do artigo 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas do 

Município, a requerente pagará 47,00 € (quarenta e sete euros), relativamente aos elementos que fez 

juntar ao processo de licenciamento em curso.  ---------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

 

Eu,                                                                                                           , Chefe da DGR, a subscrevi. 

 

O Presidente, 
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Os Vereadores, 

 

 

 

 


