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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 26/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 21 / 11 / 2018 

PRESENÇAS 
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOAQUIM MARIA PINTO BENTO 
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 

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

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 15/11/2018 

 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 4.879,56 € 

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  ..................................................................................................................................     1.615.480,65 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................................................   398.451,15 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ..............................................................................................................................................     1.890,02 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .................................................................................................................................................. 8.390,47 € 

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  .................................................................................................................................  66.700,51 € 

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

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................................................    94.306,24 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................................................  87.644,68 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................................................  442.158,94 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ..........................................................................................................................................    46.568,44 € 

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  ............................................................................................................................................. 50.033,45 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................................................  1.620.360,21 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................................................  1.499.997,85 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................................................ 120.362,36 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte ordem 

de trabalhos: 

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

2.    Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 31 de outubro de 2018; -------------- 

3.    Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 7 de novembro de 2018; -------------------- 

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

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

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

6.    Proposta de ratificação da 54.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------- 

7.    Proposta de ratificação da 16.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ----------------------------- 

8.    55.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------------------------- 

9.    42.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------------------------- 

10.  Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 1 relativo à Empreitada de Construção e 

Requalificação de Passeios em Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------- 

11.  Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas (comparticipação nas 

despesas de atividades desenvolvidas, nomeadamente as caminhadas no concelho organizadas no 

âmbito do Projeto Alcáçovas Outdoor Trails e o acompanhamento de gravações de peças musicais 

com o Chocalhofone Alentejano); ---------------------------------------------------------------------------------------- 

12.  Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense (comparticipação 

nas despesas de atividades desenvolvidas, nomeadamente o Passeio a Cavalo – Mostra de Doçaria); 

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

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

14.  Proposta de atribuição de Cartões Sociais do Reformado, Pensionista e Idoso; ------------------------------- 

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

16.  Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que concederam subsídios no âmbito da 

Ação Social Escolar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.  Proposta de anulação da deliberação que atribuiu ao aluno Bruno José Patinha Timóteo o apoio de 

50% do Passe Escolar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.  Proposta de início do procedimento e participação procedimental para elaboração do “Projeto de 

Regulamento para os utilizadores das Bibliotecas da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alentejo 

Central (RIBAC)”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19.  Proposta de início do procedimento e participação procedimental para elaboração do “Projeto de 

Regulamento de Funcionamento das Bibliotecas da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alentejo 

Central (RIBAC)”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.  Proposta de início do procedimento e participação procedimental para alteração do Regulamento 

Municipal do Concurso de Janelas, Varandas e Montras Engalanadas na Chegada da Romaria a 

Cavalo Moita – Viana do Alentejo; --------------------------------------------------------------------------------------- 

21.  Proposta de ratificação do Protocolo de Colaboração entre a Turismo do Alentejo e Ribatejo e os 

Municípios parceiros para a Criação e Dinamização de uma Rede de Infraestruturas para o 

Autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo; -------------------------------------------------------------------------------- 

22.  Proposta de atribuição do lote n.º 2 na Zona Industrial de Viana do Alentejo; -------------------------------- 

23.  Terceira proposta de alteração ao Mapa de Pessoal de 2018; ----------------------------------------------------- 

24.  Proposta de alteração à proposta de Mapa de Pessoal para 2019; ----------------------------------------------- 

25.  Proposta de alteração à proposta de Orçamento para o ano de 2019; ------------------------------------------ 

26.  Proposta de lançamento de Derrama; ------------------------------------------------------------------------------------ 

27.  Proposta de fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP); ------------------------------------- 

28.  Proposta de fixação da participação variável do Município no IRS; ----------------------------------------------- 

29.  Proposta de fixação das Taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI); ------------------------------------ 

30.  Proposta de fixação dos objetivos estratégicos do Município, no âmbito do SIADAP – Sistema 

Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública; -------------------------------------------- 

31.  Proposta de deliberação sobre novas delimitações das Áreas de Reabilitação Urbana das três 

freguesias do concelho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32.  Proposta de deliberação sobre continuidade do procedimento, em detrimento da respetiva 

caducidade (requerente José Fernando Pinto Bento); -------------------------------------------------------------- 

33.  Proposta de deferimento de pedido de legalização (requerente Estêvão Manuel Marques Branco); --- 

34.  Proposta de notificação para entrega de elementos em falta (requerente Ana Luisa Maurício 

Cardoso); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

35.  Proposta de atribuição da Medalha de Honra do Município a uma Associação do Concelho; ------------- 

36.  Proposta de atribuição da Medalha de Honra do Município a uma Associação do concelho. -------------- 

O senhor Presidente informou que por e-mail enviado pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte, tomou 

conhecimento da sua impossibilidade de estar presente na reunião de hoje, por motivos pessoais. Nos 

termos do disposto no artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, fez-se 
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substituir pelo cidadão que se encontra imediatamente a seguir na lista da CDU – senhor Joaquim Maria 

Pinto Bento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Neste período, o Senhor Presidente informou que a próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal 

terá lugar no dia 30 de novembro, em Aguiar.  --------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente entregou aos senhores Vereadores os convites para a Mostra de Doçaria a realizar 

em Alcáçovas, de 7 a 9 de dezembro próximo.  -------------------------------------------------------------------------------  

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 extraordinária de 31 de outubro de 2018 – 

A Câmara aprovou com quatro votos favoráveis a ata relativa à reunião extraordinária realizada no dia 

31 de outubro de 2018. Não participou na votação o senhor Joaquim Maria Pinto Bento, dado que não 

esteve presente na reunião a que a mesma diz respeito, estando hoje em substituição do senhor 

Vereador Luis Miguel Fialho Duarte. A não participação na votação desta ata decorre do disposto no n.º 

3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 

de janeiro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 7 de novembro de 2018 – A 

Câmara aprovou com quatro votos favoráveis a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 7 de 

novembro de 2018. Não participou na votação o senhor Joaquim Maria Pinto Bento, dado que não 

esteve presente na reunião a que a mesma diz respeito, estando hoje em substituição do senhor 

Vereador Luis Miguel Fialho Duarte. A não participação na votação desta ata decorre do disposto no n.º 

3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 

de janeiro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 8 de 

novembro, todo o executivo em regime de permanência esteve na inauguração da exposição “Alentejo… 

Castelos na Planície”, de António Ervedeiro, no Castelo de Viana do Alentejo. Promovida pela Direção 

Regional de Cultura do Alentejo e pelo Município, a exposição, que surge no âmbito do 2018 – Ano 

Europeu do Património Cultural, é composta por 33 pinturas representativas dos castelos da região 

alentejana, destacando-se a tela relativa ao Castelo de Viana do Alentejo, que foi adicionada à exposição, 

concebida propositadamente para Viana do Alentejo. Esta é a quarta exposição do ciclo de 2018, 
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seguindo-se às exposições “Interpretações da fachada alentejana”, “Devoção Mariana em Viana do 

Alentejo” e “As faces da pintura cerâmica de Viana do Alentejo”.  ----------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 9 de novembro, conjuntamente com o Chefe do seu Gabinete 

de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho e com o senhor Vereador Paulo Manzoupo, visitou a “Feirinha do 

Outono”, promovida pelo Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria e que decorreu no Antigo 

Posto de Turismo de Viana do Alentejo, na Praça da República. Nesta “Feirinha” foram vendidos 

produtos da época, como castanhas assadas, entre outros, para angariar verbas para o referido Centro 

Infantil. A iniciativa contou com o apoio do Município.  ------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que também no dia 9 de novembro, decorreu o “Encontro Técnico de 

Centros Qualifica – Pensar as Práticas. Potenciar a Ação”, no Cineteatro Vianense, promovida pela 

Delegação Regional do Alentejo do IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional, em parceria com 

a DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos de Ensino e a Agência Nacional para a Qualificação e o 

Ensino Profissional e com o apoio do Município. Para além de si, esteve presente o Senhor Delegado 

Regional do IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional, Dr. Arnaldo Frade, entre outros 

convidados.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que ainda no dia 9 de novembro, conjuntamente com o Senhor 

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

presente na XVII Gala Prémios Alentejo, no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril, promovida pela 

Revista Mais Alentejo. A Mostra de Doçaria esteve nomeada na categoria “Mais Prazeres”, mas o prémio 

foi conquistado pela Cerveja Velhaca, uma cerveja artesanal produzida em Portalegre. Considerou que, 

mesmo não tendo conquistado o prémio, a nomeação, per si, é um excelente meio de divulgação e 

promoção quer do evento, quer da nossa Doçaria, quer do próprio Concelho. Recordou que têm sido 

nomeados vários eventos e outros aspetos de vária ordem relacionados com o este Município, quer 

diretamente, quer de agentes deste concelho. Exemplificou com a Feira D’Aires que esteve nomeada em 

2017, na categoria “Mais Tradição”; Com a Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo que em 2011 foi 

vencedora com o Prémio Mais Alentejo, na mesma categoria, sucedendo o mesmo ao Fabrico dos 

Chocalhos, em 2014. Recordou ainda o senhor Presidente que também estiveram nomeadas as 

Empresas Casa Maria Vitória e Chocalhos Pardalinho e que os Prémios Mais Alentejo visam premiar um 

conjunto de personalidades e instituições, nomeadamente nos setores da cultura, comunicação, 

desporto, lazer, turismo, empresas e sociedade em geral. --------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que no dia 10 de novembro, com o Senhor Vice-Presidente e com o Chefe 

do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, participou nas comemorações do S. Martinho 

promovidas pela Junta de Freguesia de Viana do Alentejo e que decorreram no Salão dos Bombeiros de 
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Viana do Alentejo. Para além de animação musical, houve oferta de castanhas assadas e água-pé, como 

tradição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que também no dia 10 de novembro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo 

participou nas comemorações do S. Martinho promovidas pela Junta de Freguesia de Aguiar, que tiveram 

lugar no Salão da Cooperativa, com animação do Grupo Coral local. ------------------------------------------------- 

- Referiu ainda o senhor Presidente que no dia 10 de novembro decorreram as iniciativas “Clube Leitura 

Pais e Bebés” (crianças dos 6 aos 24 meses) e “Encantar com Histórias” (para crianças dos 25 meses aos 

5 anos), na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo. -------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 11 de novembro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio 

Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente na iniciativa de “Abertura das Talhas da Colheita de 2018”, 

na Herdade do Rocim, em Cuba, a convite da Movicortes, S.A., empresa detentora da exploração da 

referida Herdade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que nos dias 14, 15 e 16 de novembro decorreram as habituais reuniões 

que o Município promove anualmente com as associações do Concelho, em Viana, em Alcáçovas e em 

Aguiar, respetivamente. No âmbito da elaboração do Plano de Atividades para 2019, realizaram-se estas 

reuniões de trabalho com o objetivo de se organizarem as atividades do próximo ano, tendo sido 

abordados outros aspetos relacionados com apoios e regulamentos. Nestas reuniões foram também 

transmitidas outras informações, nomeadamente sobre a criação de um dia específico para atendimento 

presencial às associações (terças-feiras, entre as 10h e as 12h, mediante marcação prévia), a criação de 

uma caixa de correio eletrónico direcionada exclusivamente para o movimento associativo 

(associacoes@cm-vianadoalentejo.pt) e a disponibilização de uma nova área no site do Município, 

também ela direcionada às Associações do Concelho. Todos estes aspetos têm como objetivo final 

melhorar a interligação com o referido movimento associativo e outras entidades com vista a um 

“produto final” com mais qualidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 16 de novembro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio 

Pessoal – Miguel Bentinho, recebeu a Senhora Ministra da Presidência e da Modernização 

Administrativa, Professora Doutora Maria Manuel Leitão Marques, no Centro Escolar de Viana do 

Alentejo, juntamente com a Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, 

Professora Maria Manuel Aleixo e a Senhora Delegada Regional de Educação, Professora Maria João 

Charrua. Esta visita foi realizada no âmbito da apresentação do Programa “ColorADD nas Escolas”, que 

tem como público-alvo os alunos do 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. A ColorADD Social, 

associação sem fins lucrativos, apresentou este Programa à Senhora Ministra através da realização da 

ação “Ver e Sentir as Cores”, sendo o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo o pioneiro na 
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apresentação do Programa nas Escolas de todo o Alentejo Central. A Associação ColorAdd Social 

promove a integração social de pessoas com dificuldade na identificação de cores, particularmente 

portadores de daltonismo, através da adoção do código ColorADD. Tem por missão alertar a comunidade 

em geral, com destaque para a comunidade escolar, através da formação e acompanhamento técnico e 

social, tendo em vista a inclusão e a igualdade de oportunidades. Deste modo, promove a deteção 

precoce do daltonismo na infância, assegurando às crianças com dificuldades de visão a acessibilidade à 

cor nas bibliotecas e salas de aula. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que também no dia 16 de novembro, um Técnico do Município 

participou no Encontro para a Inovação e Investimento Social no Alentejo, no Auditório da Fundação 

Eugénio de Almeida, em Évora. Neste Encontro foram apresentados vários projetos de índole social, 

onde também esteve presente a Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, 

Professora Doutora Maria Manuel Leitão Marques. ----------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que nos dias 17 e 18 de novembro decorreu a campanha “É Tempo de 

Ajudar” no concelho de Viana do Alentejo, promovida pela Associação Coração Delta da Delta Cafés – 

Grupo Nabeiro e que contou com a parceria do Município de Viana do Alentejo e do Intermarché local. 

Esta campanha destinou-se a recolher produtos de higiene pessoal, nomeadamente creme gordo, gel de 

banho, champô, sabonete, pasta de dentes, escova de dentes, lâmina de barbear e desodorizante, entre 

outros, para os idosos mais desfavorecidos, sinalizados pelas entidades do Concelho. Recordou as 

edições anteriores desta campanha, referindo que a última teve lugar entre os dias 4 e 6 maio, tendo 

sido angariados neste Concelho, cerca de 330 produtos. ----------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 20 de novembro, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – 

Miguel Bentinho e uma Técnica do Município participaram na “Sessão de Sensibilização sobre Auxílios do 

Estado”, no Teatro Pax Júlia, em Beja. A iniciativa foi promovida pela Agência de Desenvolvimento e 

Coesão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que também no dia 20 de novembro, o Senhor Vice-Presidente participou 

na reunião mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, em 

Portel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que ainda no dia 20 de novembro, participou na reunião mensal do 

Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, nas instalações da 

GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, em Évora. ------------------------------------------------------------------ 

- A propósito de eventos futuros, o Senhor Presidente referiu a XIX Mostra de Doçaria, que irá decorrer 

nos dias 7, 8 e 9 dezembro, em Alcáçovas, numa organização do Município com a Junta de Ffreguesia 

local. Salientou que num fim-de-semana recheado de iguarias, doceiras e doceiros de vários pontos do 
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país vão ao certame mostrar o que de melhor se faz a nível da doçaria tradicional e palaciana, numa 

iniciativa que já se afirmou como um dos eventos de inverno da região e que atrai cada vez mais 

visitantes. Para além de proporcionar ao visitante a oportunidade de saborear um sem fim de doces, a 

Mostra de Doçaria apresentará nesta edição, o 7.º Concurso de Doçaria Conventual e Palaciana, que 

pretende sensibilizar para a importância da divulgação e preservação da doçaria tradicional portuguesa, 

atribuindo prémios aos melhores doces a concurso. Esta 19.ª edição vai contar também com 3 sessões 

de showcooking com a presença de doceiras(os) do Concelho, nomeadamente, Margarida Ilhéu, Padaria 

do Ernesto e Casa Maria Vitória. Para além dos doces, o Município preparou um programa cultural que 

abarca Cante Alentejano, com a participação dos grupos da freguesia de Alcáçovas e diversos 

espetáculos com “Os Dona Zefinha”; Fado com Luís Caeiro e Filipa Cardoso; os Cavaquinhos do Alentejo, 

da Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas e o Grupo Coimbra Gospel Choir, que encerrará 

a XIX Mostra de Doçaria, no domingo. O Senhor Presidente destacou ainda o concerto da Banda da 

Sociedade União Alcaçovense e as atividades desportivas que irão decorrer ao longo do fim-de-semana, 

promovidas por associações locais, nomeadamente o Passeio a Cavalo – Mostra de Doçaria, a Doce 

Caminhada, o XX Critério de Corta Mato Paulo Guerra e o IX Passeio BTT “Rota dos Doces Sabores: 

Edição BikePapper”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

competência subdelegada em matéria de administração urbanística - A Câmara tomou conhecimento 

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

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

Ponto seis) Proposta de ratificação da 54.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria Bento, 

a Câmara ratificou a 54.ª alteração ao Orçamento da Despesa.  -------------------------------------------------------- 

Ponto sete) Proposta de ratificação da 16.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos - Com três 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria 

Bento, a Câmara ratificou a 16.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -------------------------------- 

Ponto oito) 55.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa - Com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria Bento, a Câmara 

aprovou a 55.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------- 

Ponto nove) 42.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais - Com três votos favoráveis e 

duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria Bento, a Câmara 

aprovou a 42.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. ------------------------------------------ 
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Ponto dez) Proposta de provação do auto de medição n.º 1 relativo à Empreitada de Construção e 

Requalificação de Passeios em Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade o auto de 

medição n.º 1 relativo à Empreitada de Construção e Requalificação de Passeios em Viana do Alentejo, 

no montante de 54.043,70 € (cinquenta e quatro mil e quarenta e três euros e setenta cêntimos). --------- 

Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas 

(comparticipação nas despesas de atividades desenvolvidas, nomeadamente as caminhadas no 

concelho organizadas no âmbito do Projeto Alcáçovas Outdoor Trails e o acompanhamento de 

gravações de peças musicais com o Chocalhofone Alentejano) – Nos termos da proposta da Divisão de 

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

dos Amigos das Alcáçovas a importância de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros), como 

comparticipação nas despesas inerentes às caminhadas no concelho organizadas no âmbito do Projeto 

Alcáçovas Outdoor Trails e ao acompanhamento de gravações de peças musicais com o Chocalhofone 

Alentejano, por parte de um estudante da Universidade de Évora.  --------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense 

(comparticipação nas despesas de atividades desenvolvidas, nomeadamente o Passeio a Cavalo – 

Mostra de Doçaria) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Tauromáquica Alcaçovense a 

importância de 400,00 € (quatrocentos euros) como comparticipação nas despesas de organização de 

um Passeio a Cavalo por ocasião da próxima Mostra de Doçaria.  ----------------------------------------------------  

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

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

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

unanimidade transferir as seguintes verbas, relativas ao 3.º trimestre de 2018: 

- Para a Associação Equestre de Viana do Alentejo / Classe de Dança / Ballet e Sevilhanas – 819,90 € 

(oitocentos e dezanove euros e noventa cêntimos);  ---------------------------------------------------------------------  

- Para a Sociedade União Alcaçovense: 

   » Grupo de Teatro Amador – 426,90 € (quatrocentos e vinte e seis euros e noventa cêntimos);  ---------  

   » Escola de Música – 192,60 € (cento e noventa e dois euros e sessenta cêntimos); -------------------------- 

   » Banda Filarmónica – 245,10 € (duzentos e quarenta e cinco euros e dez cêntimos).  -----------------------  

- Para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo – 219,90 € (duzentos e dezanove euros e 

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

Ponto catorze) Proposta de atribuição de Cartões Sociais do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos 

termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento 
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Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social do Reformado, 

Pensionista e Idoso aos seguintes munícipes: 

A) VIANA DO ALENTEJO: 

- Francisco António Grilo;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Antónia Gertrudes Gemito Bacalas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

B) ALCÁÇOVAS: 

- Francisco Amaro Galvão Maia.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) 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 26 – Maria Rosa Leão Machado Alves – Substituição de torneiras do lavatório e do 

bidé; substituição de portão; rebaixamento do chão para abertura do portão;  ----------------------------------  

- Titular do cartão n.º 279 – Teresa Maria Acace Marques Caixinha – Afinação, raspagem e pintura de 

porta metálica;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Titular do cartão n.º 439 – Mariana Jacinta Soares Pelado – Picar e rebocar parede da sala, substituição 

de 3 vidros, afinação e substituição de fechadura em 2 portas de madeira, reparação de portão.  ----------  

Ponto dezasseis) Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que concederam 

subsídios no âmbito da Ação Social Escolar – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar os despachos do senhor Presidente que 

concederam a atribuição dos seguintes subsídios no âmbito da Ação Social Escolar: 

- Simão Ricardo Sabarigo Ribeiro, aluno do Ensino Pré-Escolar de Viana do Alentejo - subsídio de almoço, 

escalão B;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rafaela Barão Flores, aluna do Ensino Pré-Escolar de Alcáçovas - subsídio de almoço, escalão A.  ---------  

Ponto dezassete) Proposta de anulação da deliberação que atribuiu ao aluno Bruno José Patinha 

Timóteo o apoio de 50% do Passe Escolar – Nos termos da informação da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade anular a deliberação tomada na reunião de 12 de 

setembro de 2018, que concedeu o apoio de 50% no passe escolar do aluno Bruno José Patinha Timóteo, 

residente em Alcáçovas e à data matriculado no 11.º ano, no Curso Científico-Humanístico de Artes 

Visuais em Estabelecimento de Ensino fora do concelho. A anulação da deliberação tem por base o facto 

do aluno não continuar os seus estudos, extinguindo-se assim a necessidade de apoio no passe escolar.   

Ponto dezoito) Proposta de início do procedimento e participação procedimental para elaboração do 

“Projeto de Regulamento para os Utilizadores das Bibliotecas da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21/11/2018  Fl.11 
  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 
Alentejo Central (RIBAC)” – Com base na informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e 

nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara deliberou por unanimidade desencadear o procedimento de 

elaboração do Regulamento Municipal para os Utilizadores das Bibliotecas da Rede Intermunicipal de 

Bibliotecas do Alentejo Central.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de início do procedimento e participação procedimental para elaboração do 

“Projeto de Regulamento de Funcionamento das Bibliotecas da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do 

Alentejo Central (RIBAC)” – Com base na informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e 

nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara deliberou por unanimidade desencadear o procedimento de 

elaboração do Regulamento Municipal de Funcionamento das Bibliotecas da Rede Intermunicipal de 

Bibliotecas do Alentejo Central.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de início do procedimento e participação procedimental para alteração do 

“Regulamento Municipal do Concurso de Janelas, Varandas e Montras Engalanadas na Chegada da 

Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo” – Com base na informação da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano e nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara deliberou por unanimidade 

desencadear o procedimento de alteração ao Regulamento Municipal do Concurso de Janelas, Varandas 

e Montras Engalanadas na chegada da Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo.  --------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de ratificação do Protocolo de Colaboração entre a Turismo do Alentejo e 

Ribatejo e os Municípios parceiros para a Criação e Dinamização de uma Rede de Infraestruturas para 

o Autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo – A Câmara ratificou por unanimidade um Protocolo de 

Colaboração entre a Turismo do Alentejo e Ribatejo e os Municípios de Alandroal, Alcácer do Sal, 

Almeirim, Almodôvar, Alter do Chão, Alvito, Arronches, Avis, Beja, Borba, Cartaxo, Castelo de Vide, 

Coruche, Crato, Ferreira do Alentejo, Gavião, Grândola, Mourão, Mértola, Monforte, Moura, Mourão, 

Odemira, Ponte de Sôr, Portalegre, Rio Maior, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa; para 

a criação e dinamização de uma Rede de Infraestruturas para o Autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo. 

Este Protocolo foi assinado pelo senhor Presidente da Câmara a 29 de setembro de 2018.  ------------------  

Ponto vinte e dois) Proposta de atribuição do lote n.º 2 na Zona Industrial de Viana do Alentejo - Foi 

apresentada a ata do ato público de abertura da única proposta relativa à atribuição do lote n.º 2 sito na 

Zona Industrial de Viana do Alentejo, ato público que decorreu no dia 12 de novembro de 2018, perante 

a Comissão de Seleção a que se refere o artigo 14.º do Regulamento Municipal de Aquisição de lotes ou 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21/11/2018  Fl.12 
  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 
prédios para instalação de atividades económicas, constituída em conformidade com o despacho do 

senhor Presidente da Câmara de 18 de outubro de 2018, pelos seguintes elementos: 

Presidente – Daniela da Conceição Banha Palhais, Assistente Técnica.  ---------------------------------------------  

Vogais – Elsa Cristina Falé Delgado e Dulce do Carmo Amaro Gomes, Assistentes Técnicas.  -----------------  

No ato de abertura da proposta estiveram presentes, para além dos elementos da Comissão de Seleção, 

os senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara.  ------------------------------------------------------------------  

Nos termos do artigo 23.º do Regulamento Municipal aplicável, o ato público compreendeu duas fases: a 

primeira para efeitos de admissão da proposta e a segunda para atribuição do lote a concurso.  -----------  

Foi apresentada apenas uma proposta pela Empresa HIDRAUVIANA – Hidráulicos e Acessórios, Ld.ª, e 

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

A comissão constatou, na primeira fase, que a proposta cumpria todos os requisitos regulamentares e se 

encontrava acompanhada dos documentos exigidos.  -------------------------------------------------------------------  

Na segunda fase a comissão constatou, quanto ao preço proposto, que o mesmo respeitava o valor base 

fixado de 15.000,00 € (quinze mil euros).  -----------------------------------------------------------------------------------  

O preço proposto pela Empresa foi de 15.005,00 € (quinze mil e cinco euros).  ----------------------------------  

Conforme proposto pela Comissão de Seleção na referida ata do ato público, a Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir o lote a concurso à Empresa concorrente, pelo montante proposto de 15.005,00 € 

(quinze mil e cinco euros).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e três) Terceira proposta de alteração ao Mapa de Pessoal de 2018 – O senhor Presidente 

apresentou, para ser submetida à Assembleia Municipal, a terceira proposta de alteração ao Mapa de 

Pessoal de 2018, consubstanciada na criação de dois postos de trabalho de Técnico Superior com 

Licenciaturas em Psicomotricidade e em Educação de Infância, a preencher na modalidade de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo determinado. O senhor Presidente explicou que a 

necessidade desta alteração surge na sequência do “Acordo entre Parceiros para o Desenvolvimento do 

Projeto de Prevenção do Abandono Escolar Precoce e Promoção do Sucesso Escolar no Município de 

Viana do Alentejo” celebrado entre o Município de Viana do Alentejo e o Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo, acordo celebrado no âmbito da operacionalização do Projeto designado por “5 

Estrelas” que constitui a candidatura ALT20-02-5266-FSE-000053, submetida pelo Município de Viana do 

Alentejo no âmbito da tipologia – Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar do 

Programa Operacional Regional do Alentejo. Disse o senhor Presidente que esta candidatura foi 

aprovada por decisão da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Alentejo em 13 de 

junho de 2018 e que o Termo de Aceitação deste financiamento foi por si assinado a 31 de Outubro de 

2018, prevendo-se o início do projeto em causa para o próximo dia 2 de janeiro de 2019. Disse ainda o 
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senhor Presidente que o Acordo de Parceria celebrado com o Agrupamento de Escolas, compete ao 

Município assegurar a contratação de serviços para efeitos de coordenação do Projeto, estando 

inicialmente prevista a contratação de prestação de serviços, pressupondo a prestação de trabalho não 

subordinado. Porém, em sede de preparação do início da execução do projeto, considerou-se que, 

contrariamente ao que inicialmente se previa, as atividades a desenvolver prefiguram a prestação de 

trabalho subordinado. Daí a necessidade de submeter à Câmara Municipal e posteriormente à 

Assembleia Municipal, a integração no Mapa de Pessoal de 2018 dos dois postos de trabalho de Técnico 

Superior referidos, de forma a ser possível iniciar ainda em 2018 o procedimento concursal que permitirá 

a contratação por tempo determinado, durante dois anos, das pessoas que irão operacionalizar o projeto 

supra referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz regozijou-se com a possibilidade de aproveitamento deste projeto, 

tanto mais pelo facto de beneficiar de financiamento comunitário. Em sua opinião, serão sempre de 

aproveitar estas oportunidades.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Votada a terceira proposta de alteração ao Mapa de Pessoal para 2018, foi a mesma aprovada por 

unanimidade.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de alteração à proposta de Mapa de Pessoal para 2019 – O senhor 

Presidente recordou que a 31 de outubro de 2018, a Câmara aprovou a proposta de Mapa de Pessoal 

para 2019, estando o respetivo orçamento em consonância com o mesmo. Posteriormente, foi 

abandonada a ideia de celebrar contratos de Prestação de Serviços com dois Técnicos Superiores no 

âmbito do Projeto designado por “5 Estrelas”, financiado pelo Programa Operacional Regional do 

Alentejo, tipologia – Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar, sendo as futuras 

relações contratuais enquadráveis, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo determinado.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim para que esta situação possa ser operacionalizada a partir de 2 de janeiro de 2019, importa alterar 

a proposta de Mapa de Pessoal já aprovada pela Câmara Municipal, já enviada à Assembleia Municipal, 

em 31 de outubro de 2018 e a ser aprovada por este órgão em futura sessão.  ----------------------------------  

Perante esta situação propõe-se a integração no Mapa de Pessoal de 2019 dos seguintes dois postos de 

trabalho de Técnico Superior, com relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de 

trabalho por tempo determinado, cuja duração se prevê de dois anos, de acordo com a execução do 

projeto supra referido:  

» Um posto de trabalho de Técnico Superior, com licenciatura na área de Psicomotricidade;  ---------------  

» Um posto de trabalho de Técnico Superior com licenciatura na área de Educação de Infância.  -----------  
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Votada a proposta de alteração à proposta de Mapa de Pessoal para 2019, foi a mesma aprovada por 

unanimidade.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e cinco) Proposta de alteração à proposta de Orçamento para o ano de 2019 – O senhor 

Presidente referiu que em consonância com a alteração à proposta de Mapa de Pessoal de 2019, houve 

que alterar a respetiva proposta de Orçamento para que a rubrica destinada aos pagamentos do Pessoal 

Contratado as Termo, possa suportar as contratações previstas de dois Técnicos Superiores.  ---------------  

Assim, propõe-se que a proposta de Orçamento para 2019, aprovada pela Câmara Municipal a 31 de 

outubro de 2018 e enviada nessa data à Assembleia Municipal, seja alterada na rubrica 

01.02/01.01.06.01 – Administração Autárquica. Câmara Municipal / Despesas com o Pessoal. 

Remunerações Certas e Permanentes. Pessoal a Contrato a Termo. Pessoal em Funções, acrescendo-lhe 

o montante de 28.850,00 € (vinte e oito mil oitocentos e cinquenta euros).  --------------------------------------  

A proposta de alteração à proposta de Orçamento para 2019 foi aprovada por unanimidade.  --------------  

Ponto vinte e seis) Proposta de lançamento de Derrama – Pelo senhor Presidente foi apresentada a 

proposta de lançamento de Derrama de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais), 

com a redação dada pelas Leis n.ºs 82-D/2014, de 31 de dezembro; 69/2015, de 16 de julho; 132/2015, 

de 4 de setembro; 7-A/2016, de 30 de março; 42/2016, de 28 de dezembro e 114/2017, de 29 de 

dezembro. Dado que o n.º 10 do referido artigo 18.º prevê que possa ser deliberada uma taxa de 

derrama reduzida para os sujeitos passivos com um volume de negócios que no ano anterior não tenha 

ultrapassado 150.000,00 € (cento e cinquenta mil euros), a proposta ora em apreço consubstancia-se no 

lançamento de uma Derrama na percentagem de 1% (taxa normal), quando a taxa máxima é de 1,5% e 

na isenção, pelo terceiro ano consecutivo, de qualquer taxa para os sujeitos passivos com volume de 

negócios no ano anterior até 150.000,00 € (cento e cinquenta mil euros). Nos termos da alínea d) do n.º 

1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a redação dada pelas Leis n.ºs 25/2015, de 

30 de março; 69/2015, de 16 de julho; 7-A/2016, de 30 de março; 42/2016, de 28 de dezembro e 

50/2018, de 16 de agosto, é competência da Assembleia Municipal autorizar o lançamento de derramas, 

pelo que a proposta lhe deverá ser submetida.  ---------------------------------------------------------------------------  

A proposta de lançamento de Derrama foi votada, tendo obtido três votos favoráveis e duas abstenções 

por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria Bento.  -------------------------------------  

Ponto vinte e sete) Proposta de fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) – Nos 

termos da proposta apresentada pelo senhor Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade, para 

submeter à Assembleia Municipal, fixar em 0,25% a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, nos termos 

do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na redação atual.  -------------------------------------------  
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Ponto vinte e oito) Proposta de fixação da participação variável do Município no IRS – Foi apresentada 

pelo senhor Presidente a proposta de fixação da participação variável no IRS dos sujeitos passivos com 

domicílio fiscal neste Município, nos termos do disposto no artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais), com a redação 

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

setembro; 7-A/2016, de 30 de março; 42/2016, de 28 de dezembro e 114/2017, de 29 de dezembro. A 

proposta, para ser submetida à Assembleia Municipal, consubstancia-se na fixação de uma percentagem 

de 5%, tendo o senhor Presidente referido que numa perspetiva de equilíbrio, não é possível reduzir este 

imposto.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Votada, foi esta proposta aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores 

Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria Bento.  ---------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e nove) Proposta de fixação das Taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) – O 

senhor Presidente apresentou a proposta de fixação das Taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis 

(IMI), lembrando que a Lei do Orçamento do Estado para 2016 (Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março) aditou 

ao Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis o artigo 112.º-A que passou a prever a possibilidade dos 

Municípios fixarem uma redução da taxa do IMI em função do número de dependentes que compõem o 

agregado familiar, nos seguintes termos: 

a) 1 dependente a cargo – redução fixa de 20,00 €;  ----------------------------------------------------------------------  

b) 2 dependentes a cargo – redução fixa de 40,00 €;  --------------------------------------------------------------------  

c) 3 ou mais dependentes a cargo – redução fixa de 70,00 €.  ---------------------------------------------------------  

O senhor Presidente referiu que a proposta apresentada é no sentido da manutenção em 0,3% da taxa 

de IMI a aplicar aos prédios urbanos (taxa mínima) e da fixação das reduções máximas previstas na Lei 

para os agregados com dependentes a cargo. A este propósito o senhor Presidente acrescentou que 

embora o Município assuma, com esta medida, alguma quebra na arrecadação de receita, tal facto não 

põe em causa o seu equilíbrio financeiro e ajudará certamente as famílias a gerir melhor os seus 

orçamentos. Aliada a esta medida está também a da isenção de derrama para as micro-empresas, na 

convicção de que a fixação de pessoas e empresas melhorará a qualidade de vida de quem reside no 

concelho, tornando-o simultaneamente mais apelativo, de forma a atrair mais residentes e mais 

empresas. O senhor Presidente da Câmara disse ainda que a proposta sobre a fixação das taxas do IMI 

contempla, pelo terceiro ano consecutivo, um agravamento para os prédios que se encontrem 

degradados e que tenham sido objeto de vistoria motivada ou por reclamações de vizinhos ou por 

iniciativa do próprio Município atendendo ao estado de degradação. Foi solicitada aos Serviços Técnicos 

a informação relevante para o efeito, tendo sido listadas várias situações no concelho.  ----------------------  
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Assim, em concreto, a proposta apresentada consubstancia-se no seguinte: 

1) Manutenção da taxa anteriormente aplicada nos prédios urbanos em 0,3%.  ---------------------------------  

2) Fixação das deduções máximas previstas no n.º 1 do artigo 112.º-A do Código do IMI, em função dos 

dependentes a cargo: 

a) 1 dependente a cargo – dedução fixa de 20,00 €;  ---------------------------------------------------------------------  

b) 2 dependentes a cargo – dedução fixa de 40,00 €;  --------------------------------------------------------------------  

c) 3 ou mais dependentes a cargo – dedução de 70,00 €.  --------------------------------------------------------------  

3) Majoração de 30% da taxa aplicável aos prédios urbanos degradados indicados pelos Serviços 

Técnicos, nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do Código do IMI.  -----------------------------------------------------  

Votada, foi a proposta aprovada por unanimidade.  ----------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta) Proposta de fixação dos objetivos estratégicos do Município, no âmbito do SIADAP – 

Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública – Nos termos da proposta 

do senhor Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade fixar os Objetivos Estratégicos Plurianuais do 

Município, para efeitos de definição dos objetivos de cada unidade orgânica, nos termos do disposto na 

alínea a) do art.º 5.º do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro que procedeu à 

adaptação à Administração Autárquica do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública (SIADAP) aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na redação atual.   

Os objetivos estratégicos do Município para o quadriénio 2019-2022 são os seguintes: 

1. Promover políticas municipais de desenvolvimento sustentável do Município articuladas com a 

melhoria de qualidade de vida dos munícipes;  ----------------------------------------------------------------------------  

2. Promover, interna e externamente, o Município de Viana do Alentejo, potenciando a valorização de 

todo o seu património material e imaterial e da o9ferta cultural como fatores de afirmação da 

identidade local e da projeção externa do Município a nível regional, nacional e internacional;  ------------  

3. Consolidar redes de parcerias fomentando o envolvimento e a participação dos intervenientes locais, 

regionais, nacionais e internacionais no desenvolvimento do concelho;  -------------------------------------------  

4. Promover a qualidade, eficácia e eficiência dos serviços municipais, quer interna quer externamente; 

5. Garantir as medidas de política e ação que privilegiem a intervenção municipal em matéria de 

educação, desporto, ação social, cultura e desenvolvimento económico, nas suas várias vertentes;  ------  

6. Assegurar a melhor eficácia no acesso e gestão de fundos comunitários;  --------------------------------------  

7. Promover uma gestão aberta e participativa.  --------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e um) Proposta de deliberação sobre novas delimitações das Áreas de Reabilitação Urbana 

das três freguesias do concelho – A Câmara apreciou uma informação da Divisão de Administração 

Urbanística e Processual, referindo que a delimitação de Área de Reabilitação Urbana em instrumento 
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próprio é uma prerrogativa da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal, enquadrada no 

artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana em Área de Reabilitação Urbana (Decreto-Lei n.º 

307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014, de 9 de setembro). Nesse âmbito, a Assembleia Municipal, a 26 de novembro de 2015, 

aprovou três Áreas de Reabilitação Urbana – Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo – publicadas em 

Diário da República pelo Aviso n.º 15164/2015, de 29 de dezembro. Decorridos três anos desde a 

aprovação da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana de Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo, 

nos termos previstos no artigo 15.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana em Área de Reabilitação 

Urbana e não tendo sido aprovadas as respetivas operações de reabilitação urbana a desenvolver 

naquelas áreas, as supra citadas delimitações caducam. Assim, é previsível que a 25 de novembro de 

2018, caduquem as delimitações das Áreas de Reabilitação Urbana existentes, pelo que se 

superiormente se pretender manter a existência de Áreas de Reabilitação Urbana, será de proceder a 

eventuais novas delimitações.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que já será a terceira delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana sem que sejam 

aprovadas as respetivas operações de reabilitação, a Divisão de Administração Urbanística e Processual 

remeteu o assunto para deliberação da Câmara Municipal para que determine se após caducidade das 

referidas delimitações, pretende proceder a novas delimitações das Áreas de Reabilitação Urbana das 

três freguesias do concelho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou por unanimidade voltar a delimitar as Áreas de Reabilitação Urbana nas três 

Freguesias do concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e dois) Proposta de deliberação sobre continuidade do procedimento, em detrimento da 

respetiva caducidade (requerente José Fernando Pinto Bento) – O senhor Vereador Joaquim Maria 

Pinto Bento ausentou-se da sala por se encontrar impedido.  ---------------------------------------------------------  

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

Processo n.º 167/16, cujo requerente é José Fernando Pinto Bento, a Câmara deliberou, com três votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, autorizar a continuidade do 

procedimento, em alternativa à sua caducidade, dada a firme intenção do requerente de proceder à 

realização da obra sita na Azinhaga do Outeiro, números 2ª e 2B, em Aguiar, conforme consta da 

Informação Técnica supra referida.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e três) Proposta de deferimento de pedido de legalização (requerente Estêvão Manuel 

Marques Branco) – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e 

Processual, relativa ao Processo n.º 230/17, cujo requerente é Estêvão Manuel Marques Branco, a 

Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte do senhor Vereadores José 
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Filipe Cruz e Joaquim Maria Bento, dispensar o requerente da apresentação dos elementos 

anteriormente solicitados e deferir o pedido de legalização de obras realizadas na Rua Padre Francisco 

Cardim, número três, em Viana do Alentejo.  -------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e quatro) Proposta de notificação para entrega de elementos em falta (requerente Ana 

Luisa Maurício Cardoso) – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e 

Processual, relativa ao Processo n.º 206/18, cuja requerente é Ana Luisa Maurício Cardoso, a Câmara 

deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe 

Cruz e Joaquim maria Bento, notificar a requerente para que entregue os documentos e elementos em 

falta na instrução do processo para aferição da viabilidade de legalização das obras de ampliação 

realizadas na Rua 5 de Outubro, número dezasseis, em Viana do Alentejo, fixando-lhe para o efeito o 

prazo de quinze dias a contar das data da receção da notificação da deliberação da Câmara Municipal.  -  

Ponto trinta e cinco) Proposta de atribuição de Medalha de Honra do Município a uma Associação do 

Concelho – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo dos 

artigos 6.º e 7.º do Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas, a Câmara deliberou por 

unanimidade, atribuir a Medalha de Honra do Município ao Grupo Coral de Aguiar, integrado na 

Associação dos Amigos Aguiarenses. Nos termos do artigo 9.º do respetivo regulamento, será solicitada à 

Assembleia Municipal a necessária autorização para a atribuição. ----------------------------------------------------  

Ponto trinta e seis) Proposta de atribuição de Medalha de Honra do Município a uma Associação do 

concelho – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo dos 

artigos 6.º e 7.º do Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas, a Câmara deliberou por 

unanimidade, atribuir a Medalha de Honra do Município ao Clube Amadores de Pesca de Viana do 

Alentejo. Nos termos do artigo 9.º do respetivo regulamento, será solicitada à Assembleia Municipal a 

necessária autorização para a atribuição. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas e trinta minutos, tendo a minuta 

desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma. 
 

 

Eu,                                                                                                    , Chefe da D.G.R., a subscrevi. 

 

O Presidente, 
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Os Vereadores, 

 

 

 

 


	ATA N.º 26/2018
	REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 21 / 11 / 2018

	 FALTAS INJUSTIFICADAS
	 FALTAS JUSTIFICADAS 
	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 15/11/2018
	CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 4.879,56 €

