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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________ 

ATA N.º 14/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 04 / 07 / 2018 

PRESENÇAS 

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

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 16:45 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA, Vice-
Presidente; por motivo de férias  

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 28/06/2018 

 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5.198,35 € 

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  ..................................................................................................................................     1.069.250,83 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................................................   306.922,19 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ...........................................................................................................................................      51.979,73 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .................................................................................................................................................. 8.482,67 € 

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  .............................................................................................................................        5.315,94 € 

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

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................................................    84.266,25 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................................................  29.551,98 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  .....................................................................................................................................       40.266,90 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ..........................................................................................................................................    73.058,11 € 

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 .............................................................................................................................................................  1.074.449,18 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ....................................................................................................................................................................  886.935,63 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................................................ 187.513,55 € 
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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 20 de junho 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 27.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------- 

6. Proposta de ratificação da 22.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------- 

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

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

9. Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 9 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço 

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

10.  Proposta de transferência de verba para a ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores 

das Autarquias Locais do concelho de Viana do Alentejo (comparticipação nas despesas de atividades 

desenvolvidas no 1.º semestre de 2018); -------------------------------------------------------------------------------- 

11.  Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe (comparticipação nas despesas de 

atividades desenvolvidas no 1.º semestre de 2018); ----------------------------------------------------------------- 

12.  Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Alcáçovas 

(comparticipação nas despesas de atividades desenvolvidas no 1.º semestre de 2018); ------------------- 

13. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses (comparticipação na 

organização das Festas de Verão em Aguiar); -------------------------------------------------------------------------- 

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

Culturais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de junho de 2018 que determinou a 

efetivação de uma transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Viana do Alentejo (comparticipação nas despesas da sessão solene do 36.º aniversário, que 

decorreu a 24/06/2018); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 27 de junho de 2018 que determinou a 

efetivação de uma transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio às Modalidades Desportivas (Transporte); ----------------------------------------------- 

17. Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; --------------------------------- 
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18. Proposta de notificação para apresentação de projeto de legalização das obras sitas no Bairro da 

Lage – Rua dos Combatentes do Ultramar, n.º 2, em Alcáçovas, de que é requerente Raquel Fava 

Louro Grave e a que se refere o processo n.º 45/14; ---------------------------------------------------------------- 

19. Proposta de legalização oficiosa das obras sitas na Rua Dr. Aleixo de Abreu, n.º 55, em Alcáçovas, de 

que é requerente a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas e a que se refere o processo n.º 86/13.  

- O senhor Presidente informou que o senhor Vice-Presidente se encontra de férias, propondo a 

justificação da respetiva falta. Mediante votação por escrutínio secreto da qual resultou unanimidade, foi 

a falta justificada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Neste período o senhor Presidente informou que no próximo dia 5 de julho irá decorrer uma Sessão de 

Esclarecimento à População na sequência da pretensão dos CTT – Correios de Portugal, SA., encerrarem a 

Estação de Viana do Alentejo. A iniciativa terá lugar no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo e 

contará com a presença de representantes da Comissão de Trabalhadores e de representantes do SNTCT 

– Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e das Telecomunicações. O senhor Presidente convidou todos 

a estarem presentes na referida reunião. O senhor Presidente acrescentou que a propósito deste assunto 

foi publicada uma notícia no passado dia 26 de junho, no jornal regional Diário do Sul reiterando a 

posição do Município face à redução de horário da Estação – apenas das 9h às 12h – e, agora face ao 

encerramento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente recordou as diligências que sobre este assunto têm vindo a ser efetuadas junto de 

diversas entidades, até ao momento sem resultados, transmitindo na íntegra o seu conteúdo: --------------- 

“Município contra encerramento dos CTT em Viana 

O Município de Viana do Alentejo manifestou-se frontalmente contra o encerramento da Estação dos 

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

Desde novembro de 2017 que o Município tem vindo a envidar esforços para que se mantenham todos 

os serviços dos CTT essenciais à população junto das seguintes entidades: 

- CTT; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ANACOM; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Grupos Parlamentares; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Secretário de Estado das Infraestruturas; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- DECO; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas; --------------------------------------------------------------------- 

- Provedora de Justiça; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Unidade de Missão para a Valorização do Interior. ---------------------------------------------------------------------- 

O Município informa ainda que todas estas ações têm sido articuladas com elementos do SNTCT 

(Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações). ----------------------------------------- 

O Executivo Municipal de Viana do Alentejo está contra todas e quaisquer reduções de serviços às 

populações do Interior, devido a vários fatores, entre eles a ausência de transportes públicos e o facto de 

uma parte considerável da população ser idosa e não ter recursos económicos para procurar 

alternativas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recorde-se que a Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, em 21/12/2017, aprovou por unanimidade 

uma Moção contra a redução dos serviços prestados pelos CTT, a qual fez chegar a todas as entidades 

atrás referidas e ainda à Presidência da República e ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. 

O Município transmite que continuará a desenvolver esforços e espera que as entidades competentes 

assumam as suas responsabilidades na resolução deste e doutros problemas que afetam negativamente 

o Interior do País e contribuem para a sua desertificação.” ------------------------------------------------------------- 

Ainda a propósito deste assunto, o senhor Presidente informou que no dia 2 de julho foi publicada uma 

outra notícia no mesmo jornal regional intitulada “Falam em defender o Interior mas até deixam fechar 

os CTT”, em que ele próprio fez um apelo à intervenção das entidades competentes, garantindo que o 

Município irá continuar a lutar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu ter recebido um agradecimento de Alexandra Ribas, filha de Tomaz Ribas, 

homenageado no dia 30 de junho, no Paço dos Henriques, com o seguinte conteúdo: “Caro Dr. 

Bernardino Bengalinha Pinto. O meu profundo agradecimento pelo seu empenho na Homenagem a meu 

pai. Foi um dia emocionante, que jamais esquecerei pela dignidade e ternura de todo o evento. Foi, 

igualmente, grato conhecer e constatar a beleza de Alcáçovas, de que já ouvira falar, e o cuidado com o 

que o local está preservado. Os meus sinceros parabéns à Câmara que preside”. ---------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que, à semelhança dos anos anteriores, o Município irá promover a 

iniciativa “Praia – Ida e Volta 2018”. A iniciativa tem como finalidade levar à praia de Troia munícipes das 

três freguesias do Concelho que, de outra forma, não teriam oportunidade de o fazer. Informou ainda 

que os interessados podem efetuar a sua inscrição no Balcão Municipal e nas Bibliotecas de Aguiar e 

Alcáçovas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que já foi divulgado pela DGAV – Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária o Edital da Campanha de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica. A calendarização é 

a seguinte: No dia 6 de julho, no período da manhã, a partir das 9h, em Viana do Alentejo, no Parque de 

Estacionamento da Câmara Municipal. No mesmo dia, 6 de julho, à tarde, a partir das 14h, em Alcáçovas, 

no Estaleiro Municipal. No dia 7 de julho, de manhã, a partir das 7h30, em Aguiar, no Largo 25 de abril. -- 
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- O senhor Presidente informou que o Município, à semelhança de anos anteriores, marcou presença em 

mais uma edição da Feira de S. João, em Évora, através de um stand institucional. Neste stand, para além 

da promoção do nosso território e do nosso património, foram promovidos os futuros eventos 

municipais, nomeadamente o Abana Viana – Festival Jovem, que decorrerá entre os dias 13 e 15 de 

julho, na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo e a Feira do Chocalho, que terá lugar entre os dias 20 e 

22 de julho, em Alcáçovas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu ter pedido aos técnicos José Luis Pacheco e Sérgio Godinho para se 

deslocarem à presente reunião a fim de apresentarem resumidamente o projeto de Requalificação da 

Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa em Viana do Alentejo. Previamente o senhor Presidente 

fez o enquadramento do assunto referindo que o Novo Quadro Comunitário Portugal 2020 exige que os 

equipamentos a intervencionar estejam mapeados pois se tal não ocorrer, não haverá possibilidade de 

financiamento dos respetivos investimentos. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa de Viana do Alentejo foi mapeada pelo Ministério da 

Educação, tal como a Escola André de Gouveia, de Évora. ---------------------------------------------------------------  

- Embora com a convicção de que a verba decorrente do financiamento comunitário não é suficiente 

para a execução da obra de Requalificação da Escola, o Município avançará com a Empreitada tendo já 

enviado ofícios quer ao Ministério da Educação quer à CCDRA – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo, dando conta da necessidade de reforço do montante previsto de 

financiamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador José Filipe Cruz perguntou se o projeto vai ser todo executado ou só parte dele. ----- 

- O senhor Presidente clarificou que ao autor do projeto foi previamente dada a indicação de que o 

montante da obra rondaria um milhão e duzentos mil euros pelo que ele executou o projeto em 

conformidade. Disse ainda o senhor Presidente que o montante da candidatura ronda um milhão e  

setecentos mil euros, englobando o projeto, a obra, a fiscalização e algum mobiliário e que só haverá a 

certeza do montante do financiamento quando for feita a Reprogramação do Quadro Comunitário. ------- 

- O senhor Vereador José Filipe Cruz perguntou se haveria ou não a possibilidade de englobar nesta obra 

o abrigo para os alunos esperarem pelo autocarro. ------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente, em resposta a esta questão, disse que este assunto nunca foi colocado, nem pela 

própria Escola, estando contudo a ser equacionado no âmbito da futura Empreitada de Construção de 

Passeios naquela zona. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pelos técnicos José Luis Pacheco e Sérgio Godinho, foi apresentado através de powerpoint, o Projeto de 

Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa em Viana do Alentejo, tendo sido 

sublinhados os seguintes objetivos prioritários da intervenção: --------------------------------------------------------
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- Melhorar a envolvente exterior dos edifícios tanto a nível das coberturas como de paredes e caixilhos 

exteriores;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Melhorar as infraestruturas de redes de águas e esgotos, eletricidade, e telecomunicações; ---------------- 

- Garantir uma melhor qualidade do ar ambiente e a ausência de desconforto térmico dos diversos 

espaços; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Redefinir os acessos e circulações no Bloco Principal em função da nova entrada e distribuição 

cobertos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Garantir acessibilidades facilitadas a pessoas com deficiência, entre patamares em que estão 

implantados os diversos pavilhões. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelos referidos técnicos foram também enunciadas as seguintes características principais da intervenção: 

No Bloco principal serão criados: 

→ novo espaço de trabalho para os diretores de turma e para atendimento aos Encarregados de 

Educação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

→ novas instalações sanitárias para os alunos, professores e funcionários. ----------------------------------------- 

- Grande reforço do isolamento térmico; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Substituição de todas as coberturas em fibrocimento por chapa de aço lacado com isolamento térmico 

integrado; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Pavimentos interiores requalificados na sua grande maioria, com afagamento e tratamento dos tacos; 

- Pavimentos novos uniformes, predominantemente vinílicos; --------------------------------------------------------- 

- Pátios com coberturas em chapa de aço, com isolamento térmico no interior. ---------------------------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu-se a um bloco existente na referida Escola, em visível 

mau estado, conferindo um mau aspeto ao conjunto que se vê da Estrada Nacional 257 (Viana-

Alcáçovas). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que mesmo sem obras de alvenaria, está convicto de que uma pintura do 

bloco em causa, contribuirá para melhorar o seu aspeto atual. --------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou quem foi o autor do projeto de Requalificação da 

Escola Tendo o senhor Presidente respondido que foi o Sr. Arquiteto Henrique Mira Godinho, de Évora. -- 

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 20 de junho de 2018 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 2 de junho de 2018. ------------------ 
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Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 21 de 

junho, conjuntamente com o senhor Vereador Paulo Manzoupo e com o Chefe do seu Gabinete de Apoio 

Pessoal – Miguel Bentinho esteve presente na Festa de Final de Ano Letivo do Jardim de Infância de 

Viana do Alentejo, no Cineteatro Vianense. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que também no dia 21 de junho, com o senhor Vice-Presidente, reuniu nos 

Paços do Concelho, com dois representantes do SNTCT – Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos 

Correios e Telecomunicações. Na agenda esteve a articulação entre ambas as entidades sobre ações que 

mostrem o descontentamento e a oposição face ao iminente encerramento da Loja dos CTT em Viana do 

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

- O senhor Presidente informou que no dia 22 de junho, o senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve 

presente na Festa de Final de Ano Letivo da EB1 – Escola Básica de Aguiar, no Salão de Festas daquela 

Freguesia e que no dia 23 de junho, no mesmo local esteve presente na Festa de Final de Ano Letivo do 

Jardim de Infância de Aguiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que também no dia 23 de junho, esteve presente Encontro de Grupos 

Corais comemorativo do 17.º aniversário do Grupo Coral Cantares de Alcáçovas, no Paço dos Henriques. 

Na iniciativa participaram, para além do Grupo Coral aniversariante, o Grupo Coral “Açorda de Cantigas”, 

de Oriola; o Grupo Coral “Os Lagoias”, de Portalegre; o Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas e o 

Grupo Coral e Instrumental “Norte-Sul”, de Porto Salvo. O senhor Vice-Presidente participou no jantar-

convívio que se seguiu, na Casa Santos Murteira. -------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 24 de junho, o executivo em regime de permanência 

participou nas comemorações do 36.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Viana do Alentejo, que integraram uma Missa, na Igreja Matriz de Viana do Alentejo; a Sessão Solene 

no Cineteatro Vianense e o almoço-convívio no Salão da referida Associação. Acrescentou que as 

referidas comemorações foram presididos por si, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Viana do 

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

- O senhor Presidente referiu que no dia 25 de junho participou numa reunião extraordinária do 

Conselho Regional da CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, no 

Auditório da referida Comissão. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 25 de junho decorreu a primeira formação inserida no 

Projeto “Jovens Sobre Rodas – por um Concelho sem Fogos”, no âmbito da 4.ª edição do Programa 

Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas. A formação, promovida pelo Serviço Municipal de 

Proteção Civil de Viana do Alentejo e que decorreu no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, 

marcou o início do projeto, que visa promover a participação dos jovens na preservação da natureza e 
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florestas através da sensibilização das populações, bem como a prevenção contra os incêndios florestais 

e outras catástrofes com impacto ambiental, a monitorização e recuperação de territórios afetados. O 

senhor Presidente recordou que a iniciativa se destina a jovens entre os 18 e os 30 anos e inclui uma 

bolsa diária de 10,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente informou que no dia 26 de junho, participou, na qualidade de membro efetivo, na 

reunião do Conselho Geral da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, na sede desta 

Associação, em Coimbra. Um dos assuntos abordados foi a Proposta de Lei n.º 131/XIII, que altera a Lei 

das Finanças Locais e sobre o qual foi apresentada uma resolução do órgão. Antes de mais, foi 

considerado que “a percentagem de participação dos Municípios nas receitas do Estado tem vindo a 

diminuir ao longo dos anos. Urge repor a capacidade financeira dos Municípios, defendendo a ANMP que 

aquela percentagem deve aumentar de 19,5% para 22,6%, traçando-se assim uma trajetória de 

convergência com a média europeia e proporcionando uma maior consistência com as atribuições e 

competências atuais (e futuramente descentralizadas) dos Municípios”. Disse o senhor Presidente que o 

Conselho Geral reconhece na proposta alguns aspetos positivos, tais como: a) A consagração da 

distribuição do excedente (valor resultante da aplicação da Lei das Finanças Locais e não distribuído, 

atualmente, pelos Municípios) que se traduz no aumento do montante global a transferir para os 

Municípios; b) A eliminação dos n.ºs 2 e 3 do artigo 34.º da Lei das Finanças Locais, que se prendem com 

deduções do FSM – Fundo Social Municipal, relativas a despesas não demonstradas; c) A integração no 

relatório do Orçamento do Estado (n.º 6 do artigo 31.º) das variáveis e indicadores de cálculo das 

transferências para os Municípios; d) As alterações introduzidas ao artigo 16.º, que rege as isenções e 

benefícios fiscais, por se afigurarem aperfeiçoadoras e mais convergentes com o princípio constitucional 

da legalidade fiscal, entre outros. Todavia, o Conselho Geral reconhece os seguintes pontos negativos na 

proposta: a) O adiamento do cumprimento integral da Lei das Finanças Locais, que só acontecerá no ano 

de 2021, entendendo a ANMP que o seu cumprimento deve verificar-se já em 2019; b) O desajustado 

alargamento das variações máximas e mínimas, com uma oscilação anual de 10%, entendendo a ANMP 

que a sua proposta de variação é mais justa, consensual e equilibrada; c) A não consideração da receita 

resultante da participação em 5% do IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares para os 

cálculos da Compensação Fiscal e das capitações Médias Nacional, associadas ao FCM – Fundo de Coesão 

Municipal, que provocará desfasamentos ainda maiores no desígnio da coesão nacional. O senhor 

Presidente acrescentou que foi salientada a “importância da consagração de alguns princípios que, sendo 

positivos na sua génese, revelam-se desajustados (…) na sua aplicação prática”. Engloba-se aqui: a) a 

nova participação na receita do IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado que exclui, relativamente à 

proposta constante do Anteprojeto de Lei das Finanças Locais, o IVA relativo aos estabelecimentos de 
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comércio e de serviços, apenas incidindo agora sobre alguns serviços essenciais (comunicações, 

eletricidade, água e gás) e sobre os setores de alojamento e da restauração, tendo uma expressão 

financeira reduzida”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 b) A cessação da isenção de IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis apenas para o património imobiliário 

público sem utilização é um recuo inaceitável e despropositado face ao consignado na proposta constante 

no Anteprojeto da Lei das Finanças Locais, que incluía todo o património do Estado, preconizando a 

ANMP, assim, o fim da isenção de IMI para todo o património do Estado, das Regiões Autónomas e 

quaisquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados, compreendendo 

os institutos públicos. Face ao exposto, disse o senhor Presidente que se espera a melhoria desta 

proposta de alteração à Lei das Finanças Locais, solicitada aos vários Grupos Parlamentares da 

Assembleia da República e aos Partidos Políticos com assento parlamentar. --------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que no dia 27 de junho, o executivo em regime de permanência reuniu 

com o executivo da Junta de Freguesia de Alcáçovas, em mais uma reunião periódica. ------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que no dia 28 de junho decorreu o VI Encontro de Empresários do 

Concelho, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, promovido pelo Município em parceria com a ADRAL – 

Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo. Subordinada ao tema “Empreender no Concelho de 

Viana do Alentejo: Oportunidades e Casos de Sucesso”, a iniciativa pretendeu ser um espaço de partilha 

e conhecimento que potencie a cooperação empresarial do Concelho e estimule o desenvolvimento de 

novos projetos e parcerias. Em apreciação estiveram temas como “Investir com pouco Capital Inicial”, 

“Como construir um negócio social” e “Novo Bloco de Rega do Alqueva – Desafios e Oportunidades”. 

Foram igualmente apresentados testemunhos de empresários do Concelho. -------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que no dia 29 de junho, à exceção do Senhor Vereador Luís Miguel Duarte, 

todo o executivo municipal esteve presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Viana do 

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

- O senhor Presidente informou que no dia 30 de junho com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – 

Miguel Bentinho estive presente nas Comemorações do 1.º Centenário do Nascimento de Tomaz Ribas, 

promovidas pelo Município e pela Fundação INATEL, com o apoio da DRCA – Direção Regional de Cultura 

do Alentejo. A iniciativa, que decorreu no Paço dos Henriques, pretendeu ser uma homenagem a um 

grande vulto da cultura portuguesa do século XX. Tomaz Ribas – escritor, ensaísta, etnólogo, professor e 

crítico de dança e de teatro e autor de uma vasta obra de ficção – nasceu em Alcáçovas, em 1918 e 

faleceu em Lisboa, em 1999. A cerimónia contou também com a presença do Sr. Presidente da Fundação 

INATEL, Dr. Francisco Madelino e da Sra. Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Dra. Ana Paula 

Amendoeira. Na abertura, atuou o Grupo Coral Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade” de Alcáçovas. O 
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nome de Tomaz Ribas foi atribuído ao auditório do Paço dos Henriques, tendo sido descerrada a 

respetiva placa pelo senhor Presidente do Município e pelo Sr. Presidente da Fundação INATEL. A 

Fundação INATEL lançou a obra póstuma “O teatro e a sua história”, de Tomaz Ribas, prefaciada por 

Duarte Ivo Cruz e com testemunhos de diversas personalidades que com ele privaram. A cerimónia 

terminou com um espetáculo da Banda Filarmónica da Sociedade União Alcaçovense e com uma atuação 

do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Paúl. ------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente referiu que no dia 2 de julho, no âmbito da iniciativa “Jornadas Parlamentares” do 

PS – Partido Socialista, conjuntamente com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel 

Bentinho, recebeu uma Comitiva de vários deputados à Assembleia da República eleitos pelo PS. Na 

breve passagem pelo Concelho, os Senhores Deputados visitaram a fábrica dos Chocalhos Pardalinho, 

em Alcáçovas, onde tiveram oportunidade de conhecer o processo do Fabrico de Chocalhos, Património 

Cultural Imaterial da Humanidade com Necessidade de Salvaguarda Urgente. Visitaram ainda o Castelo 

de Viana do Alentejo e a Olaria de Feliciano Branco Agostinho. Foram também apresentados aos 

Senhores Deputados alguns dos projetos e investimentos do Município, bem como algumas das suas 

dificuldades. As referidas “Jornadas Parlamentares” decorreram nos dias 2 e 3 de julho, nos distritos de 

Évora e Beja, tendo sido encerradas pelo Senhor Secretário-Geral do PS e também Primeiro-Ministro de 

Portugal, Dr. António Costa, em Alqueva. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente lembrou que entre os dias 13 e 15 de julho irá decorrer mais uma edição do Abana 

Viana – Festival  Jovem,  na  Quinta  da  Joana,  em  Viana  do  Alentejo,   com a participação das Bandas 

Oitentamente, Domi, Alienn, Jam Rock, WET BED GANG e NO MAKA. Este evento é organizado pelo 

Município com a colaboração das três juntas de freguesia do Concelho e Associações locais. ----------------- 

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 27.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos 

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

Câmara ratificou a 27.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------------------------------- ---- 

Ponto seis) Proposta de ratificação da 22.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois 

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

Cruz, a Câmara ratificou a 22.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------- 
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Ponto sete) 28.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos favoráveis e duas 

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

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

Ponto oito) 23.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois votos favoráveis e 

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

aprovou a 23.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. ------------------------------------------ 

Ponto nove) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 9 relativo à Empreitada de Requalificação 

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

Medição n.º 9 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de 

Alcáçovas, no montante de 121 148,13 € (cento e vinte e um mil cento e quarenta e oito euros e treze 

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

Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a ASTAVA – Associação de Solidariedade dos 

Trabalhadores das Autarquias Locais do concelho de Viana do Alentejo (comparticipação nas despesas 

de atividades desenvolvidas no 1.º semestre de 2018) – Nos termos da proposta da Divisão e 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a ASTAVA – 

Associação de Solidariedade dos Trabalhadores das Autarquias Locais do concelho de Viana do Alentejo, 

a importância de 3 600,00 € (três mil e seiscentos euros) como comparticipação nas despesas de 

atividades desenvolvidas durante o primeiro semestre de 2018. ------------------------------------------------------- 

Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe (comparticipação nas 

despesas de atividades desenvolvidas no 1.º semestre de 2018 – Nos termos da proposta da Divisão e 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação 

Terra Mãe a importância de 2 400,00 € (dois mil e quatrocentos euros) como comparticipação nas 

despesas de atividades desenvolvidas durante o primeiro semestre de 2018, nomeadamente sessões de 

recolha de sangue, campanhas de sócios, comemorações do aniversário e participação na Semana 

Cultural de Alcáçovas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto doze) Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 

Alcáçovas (comparticipação nas despesas de atividades desenvolvidas no 1.º semestre de 2018 – Sem a 

presença do senhor Vereador José Filipe Cruz por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três 

votos favoráveis, transferir para a Cruz Vermelha Portuguesa, com destino à Delegação de Alcáçovas, a 

importância de 2 400,00 (dois mil e quatrocentos euros) como comparticipação nas despesas de 

atividades desenvolvidas durante o primeiro semestre de 2018, nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano. --------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto treze) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04/07/2018  Fl.12 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

(comparticipação na organização das Festas de Verão em Aguiar) – Nos termos da proposta da Divisão e 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação 

dos Amigos Aguiarenses a importância de 400,00 € (quatrocentos euros) como comparticipação nas 

despesas de atividades a desenvolver, nomeadamente a organização das Festas de Verão em Aguiar. ----- 

Ponto catorze) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais – Nos termos das propostas da Divisão e Desenvolvimento Social e Humano e ao 

abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir as seguintes verbas, relativas ao segundo trimestre de 2018: 

- Para o Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas a importância de 750,00 € (setecentos e cinquenta 

euros com a seguinte repartição: 

→ Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas – 312,30 € (trezentos e doze euros e trinta cêntimos);  --  

→ Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do Cante” – 219,90 € (duzentos e dezanove euros e noventa 

cêntimos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

→ Grupo Coral “Moços da Vila” – 217,80 € (duzentos e dezassete euros e oitenta cêntimos).  --------------  

- Para a Associação Grupo de Cantares de Alcáçovas, com destino ao Grupo Coral Feminino – 238,80 € 

(duzentos e trinta e oito euros e oitenta cêntimos).  ---------------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 22 de junho de 2018 que 

determinou a efetivação de uma transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo (comparticipação nas despesas da sessão solene do 36.º aniversário, 

que decorreu a 24/06/2018 – Sem a presença do Sr. Vereador Luis Miguel Duarte por se encontrar 

impedido, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis, ratificar o despacho do senhor Presidente de 

22 de junho de 2018, que determinou uma transferência de verba no montante de 4 000,00 € (quatro 

mil euros) para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, como 

comparticipação nas despesas da sessão solene comemorativa do 36.º aniversário da Associação, que 

decorreu a 24 de junho de 2018 e nas despesas de aquisição de equipamento de proteção individual 

florestal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezasseis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 27 de junho de 2018 

que determinou a efetivação de uma transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de 

Aguiar, ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas (Transporte) – Sem 

a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com 

três votos favoráveis ratificar o despacho do senhor Presidente de 27 de junho de 2018 que determinou 

uma transferência de verba no montante de 1 200,00 € (mil e duzentos euros) para o Grupo Cultural e 
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Desportivo de Aguiar, relativa a transporte (acerto nas comparticipações de janeiro a junho de 2018), ao 

abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas. ------------------------------------------ 

Ponto dezassete) 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: 

- Maria Luisa Cavaco Nicolau Veloso   ------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) ALCÁÇOVAS: 

- Esperança Manuel Barroso Casaca Bento  ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Francisca Maria Penetra Lima  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Custódio Luis Raposo Fialho ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) AGUIAR: 

- António Joaquim Relvas Latas -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezoito) Proposta de notificação para apresentação de projeto de legalização das obras sitas no 

Bairro da Lage – Rua dos Combatentes do Ultramar, n.º 2, em Alcáçovas, de que é requerente Raquel 

Fava Louro Grave e a que se refere o processo n.º 45/14 – Nos termos da Informação Técnica relativa ao 

Processo n.º 45/14, cuja requerente é Raquel Fava Louro Grave, a Câmara deliberou, com dois votos 

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

insistir quanto à necessidade de entrega do projeto de legalização da obra de construção de habitação 

no Bairro da Lage, Rua dos Combatentes do Ultramar, n.º 2, em Alcáçovas, nos termos do artigo 102.º - A 

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. Assim, foi deliberado notificar a requerente para que no 

prazo de trinta dias a contar da receção da notificação, entregue o referido projeto de legalização. --------  

Ponto dezanove) Proposta de legalização oficiosa das obras sitas na Rua Dr. Aleixo de Abreu, n.º 55, em 

Alcáçovas de que é requerente a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas e a que se refere o processo 

n.º 86/13 – Nos termos da Informação Técnica relativa ao Processo n.º 86/13, cuja requerente é a Santa 

Casa da Misericórdia de Alcáçovas, a Câmara deliberou, com dois votos favoráveis e duas abstenções por 

parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, proceder à legalização oficiosa da 

obra de construção de uma garagem sita na Rua Dr. Aleixo de Abreu, n.º 55, em Alcáçovas, nos termos 

do n.º 11 do artigo 102.º - A do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. ------------------------------------- 
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O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas e quarenta e cinco minutos, tendo 

a minuta desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.  -------------------------------------------  

Eu,                                                                                                           , Chefe da DGR, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

  

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


