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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________ 

ATA N.º 27/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 20 / 12 / 2017 

PRESENÇAS 

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

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

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 20/12/2017 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 4.093,08 € 

FUNDOS DE MANEIO  ......................................................................................................................................................... 3.500,00 € 

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 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ...........................................................................................................    1.020.633,90 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  .....................................................................................................................   41.556,41 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ......................................................................................................................    7.920,96 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 8.512,47 € 

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  .....................................................................................................      82.360,90 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006820050  ....................................................................................................................... 14.474,36 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ....................................................................................................................   103.816,16 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  82.372,84 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ............................................................................................................      125.735,08 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ..................................................................................................................   84.547,97 € 

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

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  ................................................................................................................... 300.000,00 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................................................  1.024.726,98 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................  870.800,37 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 153.926,61 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de 

trabalhos era a seguinte:  

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

2.   Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 6 de dezembro de 2017; --------------------- 

3.   Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 12 de dezembro de 2017; ------------- 

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.   2.ª Proposta de revisão ao Orçamento da Receita; -------------------------------------------------------------------- 

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

8.   26.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------------------------ 

9.   Proposta de constituição de Fundos de Maneio, destinados ao pagamento de pequenas despesas 

corrente, urgentes e inadiáveis no ano de 2018; ----------------------------------------------------------------------- 

10.   Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Programa Preliminar 

relativo à Empreitada de Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa em Viana 

do Alentejo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.   Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, 

no âmbito de um projeto conjunto de Aquisição de Licenciamento Microsoft; -------------------------------- 

12.  Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária; --------------------------- 

13.  Proposta de alteração de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo, no dia 21 de dezembro de 

2017, na zona de acesso à Praça da República (atividades de animação Natalícia); ---------------------------- 

14.  Proposta de aprovação do auto de medição único relativo à Empreitada de Fornecimento e 

Montagem de Proteção em Vidro para Estrutura do Elevador do Paço dos Henriques; ---------------------- 

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

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

16.  Proposta de transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar (comparticipação 

nas despesas de organização de uma Noite de Fados); ---------------------------------------------------------------- 

17.  Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

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

18.  Proposta de autorização da cessão da posição contratual do concessionário do Bar/Restaurante das 

Piscinas Municipais de Alcáçovas, passando de Luís Miguel Lopes Merca para a Sociedade por Quotas 

“ENI-Luís Merca”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19.  Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Requalificação da Escola 

Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo, contendo o respetivo Projeto de 

Execução; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.  Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de Requalificação da 

Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo; ------------------------------------------ 

21.  Proposta de aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

relativo à Empreitada de Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana 

do Alentejo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.  Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada de Requalificação da Escola 

Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo; -------------------------------------------------- 

23.  Proposta de autorização para apresentação de candidatura do projeto “Requalificação da Escola 

Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo” ao Programa Operacional Regional 

Alentejo 2020 no Aviso de Concurso para apresentação de Candidaturas n.º ALT20-73-2016-02;--------- 

24.  Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de Alcáçovas); ------- 

25.  Proposta de submissão à Assembleia Municipal da atribuição de despesas de representação ao Chefe 

de Divisão de Administração Urbanística e Processual do Município de Viana do Alentejo, a nomear 

em regime de substituição; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.  Proposta de pedido à Assembleia Municipal de autorização para transferência de verba para a 

Freguesia de Alcáçovas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.  Proposta de atribuição de Medalha de Honra do Município ao Grupo Motard “Os Xananas” de Viana 

do Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.  Proposta de atribuição da Medalha de Honra do Município à Associação dos Amigos Aguiarenses. -----  

Período de antes da ordem do dia – o Senhor Vereador Luís Miguel Duarte insistiu no pedido feito 

anteriormente, no sentido de lhe ser fornecida a relação dos pagamentos referentes ao aluguer de 

stands da última Feira d’Aires. Este Vereador agradeceu ao Sr. Presidente o fato de ter tomado em 

consideração o seu pedido de envio da Informação sobre a Atividade da Câmara conjuntamente com a 

ordem de trabalhos, apesar da não obrigatoriedade. Também agradeceu o convite que recebeu para o 

almoço de Natal, bem como o cabaz que posteriormente lhe foi enviado como presente. --------------------  

Também no período de antes da ordem do dia o Senhor Presidente informou sobre o ponto de situação 

das obras de requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo – segunda fase. À data de 14 de 

dezembro, estava praticamente concluída a pavimentação das ruas das Parreiras e de Vila Nova, apenas 

faltando o troço mais meridional desta última, já junto à serra, o qual, pelas suas características 

peculiares, aguarda a colocação de um pavimento antiderrapante. Também em vias de conclusão está o 
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empedramento da rua da Água Abaixo, que acabou por ser beneficiada com um passeio do lado Sul, que 

a percorre em grande parte da sua extensão. Nesta artéria houve o cuidado de deixar assinalado o local 

onde, durante mais de cem anos, esteve instalado um chafariz, demolido na década de sessenta do 

século XX. Aguardam também pavimentação o troço da Travessa do Instituto compreendido entre as ruas 

Padre Luís António da Cruz e da Água Abaixo, a rua Latino Coelho, a rua Afonso Costa e parte da rua da 

Figueira, já concluídas no que diz respeito à colocação de infraestruturas. Também à data de 14 de 

dezembro, estava a terminar a substituição das infraestruturas na travessa dos Ferreiros, via que se 

encontrava em muito mau estado no que diz respeito ao escoamento de esgotos e águas pluviais, 

estando previsto avançar depois para a rua da Amendoeira, no troço entre o Castelo e a rua da Figueira. - 

- O Senhor Presidente informou também sobre o ponto de situação das obras de requalificação do 

Centro Histórico de Alcáçovas – primeira fase. Igualmente à data de 14 de dezembro, já se encontravam 

bastante adiantados os trabalhos de empedramento da rua dos Aflitos, artéria que será em breve 

devolvida ao trânsito automóvel. Concluídos que estão os trabalhos de substituição das redes de 

abastecimento de água, esgotos e pluviais, estão já a ser colocadas passadeiras laterais, em pedra 

granítica, na travessa dos Sevilhanos, ficando apta para receber o pavimento em cubos de pedra. À data, 

estava-se a proceder à abertura do troço da rua do Açougue, situado entre os cruzamentos com a 

travessa e a rua dos Sevilhanos, assim como o traço setentrional desta última via, junto às instalações da 

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

- O Senhor Presidente informou que no âmbito da iniciativa “É tempo de ajudar”, que se realizou entre 

os dias 24 e 26 de novembro, foram recolhidos 25 kits de produtos de higiene pessoal, num total de 480 

produtos – creme gordo, gel de banho, champô, sabonete, pasta de dentes, escova de dentes, lâmina de 

barbear e desodorizante, entre outros, para serem distribuídos pelos idosos mais desfavorecidos 

sinalizados pelas entidades do Concelho. Esta iniciativa, promovida pela Associação Coração, da Delta 

Cafés – Grupo Nabeiro, contou com a parceria do Município de Viana do Alentejo, do Intermarché local 

(local onde decorreu a angariação) e do Polo local da Cáritas Arquidiocesana de Évora e envolveu catorze 

voluntários. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente referiu-se aos recentes atos de vandalismo em Viana do Alentejo, tendo o último 

episódio ocorrido no Jardim do Altinho, com a destruição total de um banco de jardim em madeira, para 

o uso de todos. Assim, a Câmara Municipal, além de apresentar queixa contra desconhecidos junto das 

autoridades competentes, lamenta e repudia este tipo de práticas. Para além de incompreensíveis e 

intoleráveis, danificam um património que é de todos e cujos prejuízos vão também ser suportados por 

todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- O Senhor Presidente informou que o Município de Viana do Alentejo se associou à campanha “Um 

minuto por dia, vamos fechar a torneira à seca”, do Ministério do Ambiente, da Águas de Portugal, da 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente e da ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos, divulgando com frequência na sua página de Facebook, bastante visitada, várias dicas para 

poupança deste bem, sensibilizando todos para a necessidade da sua poupança. --------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que, pelo quinto ano consecutivo, a ERSAR - Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos atribuiu a classificação de Água Segura e de Excelência à água da torneira 

consumida pelos munícipes de Viana do Alentejo, segundo o relatório sobre o “Controlo da Qualidade da 

Água para Consumo Humano”, divulgado no passado mês de novembro.  ------------------------------------------- 

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.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 6 de dezembro de 2017 – Este 

ponto não foi discutido dado que a ata da reunião de Câmara não foi previamente enviada.---------------- 

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 12 de dezembro de 2017 

– Este ponto não foi discutido dado que a ata da reunião de Câmara não foi previamente enviada. ------- 

Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara - O Senhor Presidente informou que nos dias 6 e 

7 de dezembro, o executivo em regime de permanência reuniu com os executivos das juntas de 

freguesia de Aguiar e de Alcáçovas, respetivamente, nos Paços do Concelho, no âmbito das reuniões 

regulares entre os diferentes órgãos autárquicos. -------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no dia 8 de dezembro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente no 

evento “Cante ao Menino” promovido pelo Grupo Coral Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade”, na 

Igreja Matriz de Alcáçovas. O evento contou as atuações do Grupo Coral promotor do evento, do Grupo 

Coral de Alvito e do Grupo Coral Feminino de Enxoé. --------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que também no dia 8 de dezembro, o Senhor Vice-Presidente e o Chefe 

do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, estiveram presentes no lançamento do livro 

“Branca de Neve & Rosa Vermelha”, de Inês Godinho Pereira, natural e residente em Viana do Alentejo. 

O livro tem a chancela da Chiado Editora e é dedicado ao público infantil, contando a história de Branca 

de Neve e Rosa Vermelha, duas princesas que tiveram que abandonar o seu reino após os pais terem 

sido mortos pela Bruxa do Vale Sombrio; até que uma capitã pirata, velha amiga dos seus pais, as 

adotou. Vários anos se passaram e as princesas tornaram-se nas piratas mais famosas do mundo. Já não 

querem ser princesas, querem ser rainhas. E, para isso, vão recuperar o seu trono das garras da bruxa 
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que se apropriou dele. A iniciativa, que decorreu no Cineteatro Vianense, contou com o apoio do 

Município de Viana do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O Senhor Presidente informou que no dia 9 de dezembro, conjuntamente com o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal e com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, eleito para 

o efeito na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Viana do Alentejo de 24 de novembro de 

2017, esteve presente no XXIII Congresso Nacional da ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, em Portimão. A Sessão de Abertura esteve a cargo da Senhora Presidente da Câmara 

Municipal de Portimão, Isilda Gomes; do Senhor Presidente do Conselho Diretivo da ANMP – Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, Manuel Machado; do Senhor Presidente da Mesa do Congresso da 

ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, Carlos Carreiras e de Sua Excelência, o Senhor 

Primeiro-Ministro, António Costa. Foram abordados temas como “Descentralização administrativa, 

transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais” e “Quadro 

Comunitário Portugal 2020. Próximo período de programação pós-2020”. Foram apresentados os 

resultados eleitorais das eleições que decorreram para os órgãos desta Associação, durante o Congresso. 

Continua a presidir ao Conselho Diretivo da ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado; o Conselho Fiscal será presidido 

pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira e o Conselho Geral 

será presidido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lousada, Pedro Machado. O Presidente 

da Câmara Municipal de Viana do Alentejo representará o Município como vogal efetivo do Conselho 

Geral da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses. Houve ainda lugar a debate e votação 

de variados documentos temáticos. Já quase no final, decorreu a votação da Resolução do XXIII 

Congresso e demais votações nos termos do Regulamento do Congresso. O Congresso foi encerrado 

oficialmente pelo Senhor Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita e por Sua Excelência, o 

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. ----------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente referiu que no dia 9 de dezembro, se realizou em Alcáçovas, a terceira prova do 

XIX Critério Corta-Mato Paulo Guerra, que contou com a presença de cerca de duzentos atletas. O 

concelho de Viana do Alentejo esteve representado pelas suas duas equipas: Run Alcáçovas, secção de 

atletismo do Sport Club Alcaçovense e Clube de Atletismo de Viana do Alentejo, do Sporting Clube de 

Viana do Alentejo. Individualmente, o destaque vai para três atletas do Concelho: Ezequiel Lobo, em 

representação do Clube de Atletismo de Viana do Alentejo, do Sporting Clube de Viana do Alentejo, que 

venceu em Masters 40; João Galvão, em representação do Run Alcáçovas, secção de atletismo do Sport 

Club Alcaçovense, que obteve a segunda posição no escalão Iniciados, e José Maia, também em 

representação da secção de atletismo do Sport Club Alcaçovense - Run Alcáçovas, atleta com 73 anos de 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/12/2017  Fl.7 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

idade. O Senhor Presidente considerou que a recente criação de dois clubes de atletismo no Concelho 

permitiu o aumento do número de atletas na modalidade, sendo visível o excelente trabalho efetuado 

pelos clubes na captação de jovens atletas, oferecendo condições técnicas e logísticas a todos os 

praticantes. A prova foi organizada pelo Município de Viana do Alentejo, pela Junta de Freguesia de 

Alcáçovas e pela AAE – Associação de Atletismo de Évora. O Senhor Vice-Presidente esteve presente na 

entrega de prémios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no dia 10 de dezembro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente 

no Almoço de Natal da Junta de Freguesia de Alcáçovas, a convite da mesma. O almoço decorreu no 

Restaurante das Piscinas Municipais de Alcáçovas. ----------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no dia 13 de dezembro, representantes das Comissões Nacionais da 

UNESCO da CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa visitaram o Concelho de Viana do 

Alentejo, com o objetivo de conhecer os diferentes patrimónios imateriais do Alentejo e deste Concelho, 

particularmente os reconhecidos pela UNESCO nos últimos anos. Neste âmbito, decorreu na Quinta do 

Cerrado, um almoço-conferência sobre os diferentes patrimónios tendo sido ainda apresentada a Rede 

Portuguesa de Centros e Clubes UNESCO e as sinergias de escala que se desenvolvem a nível local. O 

Senhor Presidente informou que esteve em destaque o Fabrico dos Chocalhos, inscrito na Lista do 

Património Cultural Imaterial da Humanidade com Necessidade de Salvaguarda Urgente pela UNESCO, 

desde 2015, representado pela empresa Chocalhos Pardalinho, que trabalhou ao vivo. Também o Cante 

Alentejano, Património da Humanidade desde 2014, marcou presença, com o Grupo Coral Feminino de 

Viana do Alentejo. O Senhor Presidente informou que a olaria de Viana também marcou presença na 

conferência, através da Olaria Mira Agostinho. O Senhor Presidente recordou que o Município de Viana 

do Alentejo integra a futura AptCC – Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas, que visa a 

defesa, valorização e divulgação do património cultural e histórico cerâmico e que pretende também 

candidatar esta arte à UNESCO. Foi também apresentado, pelo antropólogo Paulo Lima o PAGUS, um 

projeto que está a ser desenvolvido no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, e que é destinado à 

salvaguarda da paisagem e do património cultural imaterial para a promoção do turismo sustentável. O 

Senhor Presidente transmitiu que esta conferência surgiu de uma parceria da Comissão Nacional da 

UNESCO com o Município de Viana do Alentejo e a Federação Portuguesa das Associações, Centros e 

Clubes UNESCO e está inserida no workshop “Capacitação de Comissões Nacionais da UNESCO de Países 

de Língua Portuguesa – África e Timor-Leste”, organizado pela Comissão Nacional de Portugal da 

UNESCO, que decorreu entre os dias 11 e 15 de dezembro. Estiveram presentes Secretários Executivos e 

representantes das Comissões Nacionais da UNESCO de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné 

Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Estiveram também presentes Rita Brasil, 
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Secretária Executiva da UNESCO em Portugal e Aires Carvalho, Presidente da Federação Portuguesa das 

Associações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que também no dia 13 de dezembro, conjuntamente, o Senhor 

Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho participou no 

“Jantar com os Idosos”, promovido pela Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, no Salão dos 

Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que nos dias 14 e 15 de dezembro, cerca de trezentas e cinquentas 

crianças do pré-escolar e 1.º Ciclo do concelho de Viana do Alentejo assistiram, no Cineteatro Vianense, 

ao espetáculo “Natal”, no âmbito da Festa de Natal das escolas, organizada pelo Município de Viana do 

Alentejo em parceria com as Juntas de Freguesia do Concelho. A iniciativa, que pretendeu assinalar o 

Natal e promover o convívio entre a comunidade escolar, é uma adaptação da peça “O Bolo” e foi 

apresentado pelo Era Uma Vez, Teatro de Marionetas. O Município, em parceria com as Juntas de 

Freguesia do Concelho, ofereceu uma lembrança de Natal a todas as crianças do Concelho. ------------------ 

- O Senhor Presidente informou que no dia 14 de dezembro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve 

presente numa reunião extraordinária da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água 

Púbica, em Beja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no dia 15 de dezembro, esteve presente numa reunião do Conselho 

Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, na sede desta 

Comissão, em Évora. Da Ordem de Trabalhos que foi a eleição do presidente deste órgão, anteriormente 

a cargo do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha. Foi agora 

eleito o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, Nelson Brito. ---------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que o Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, Dr. 

António Padeirinha, esteve presente na apresentação do livro “A Doçaria Portuguesa – Sul”, de Cristina 

Castro, que decorreu no Centro UNESCO, em Beja. O Senhor Presidente referiu que a coleção de livros 

“A Doçaria Portuguesa” é a mais abrangente recolha de doces nacionais que se produzem atualmente. O 

primeiro volume foi dedicado à região Norte e o segundo volume, dedicado ao Sul, agora apresentado, 

reúne as especialidades doceiras do Algarve, do Alto e Baixo Alentejo e da Península de Setúbal. ----------- 

- O Senhor Presidente informou que no dia 15 de dezembro, conjuntamente com o Senhor Vereador 

Paulo Manzoupo, esteve presente no Jantar de Natal da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, na 

Quinta do Cerrado, em Viana do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no dia 16 de dezembro, todo o executivo em regime de 

permanência esteve presente no tradicional Almoço de Natal do Município de Viana do Alentejo, no 

Salão dos Bombeiros, desta vila. Como é habitual, todos os colaboradores foram agraciados com um 
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cabaz de Natal composto por produtos típicos desta quadra, tendo os mais novos, filhos ou netos de 

trabalhadores, recebido um presente. O Senhor Presidente acrescentou que se continuam a distinguir os 

trabalhadores com mais de 25 anos de Administração Pública, tendo este ano sido contempladas a 

Bibliotecária Elsa Janeiro e a Arquiteta Maria Inês Núncio. -------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente referiu que ainda no dia 16 de dezembro, conjuntamente com o Senhor Vereador 

Paulo Manzoupo, esteve presente no Jantar de Natal da Classe de Dança da Associação Equestre de 

Viana do Alentejo, na Sociedade Vianense, a convite da Associação. ------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no dia 17 de dezembro, esteve presente no Almoço de Natal da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, a convite da Associação. -------- 

- O Senhor Presidente informou que no dia 17 de dezembro decorreu a “Corrida / Caminhada Solidária 

de Natal”, promovida pela secção de atletismo do Sport Club Alcaçovense - Run Alcáçovas, com o apoio 

do Município de Viana do Alentejo, da delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha e da Junta de Freguesia 

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

- O Senhor Presidente informou que as atividades da “Oficina Aberta – Pausa Letiva de Natal” 

começaram no dia 18 de dezembro e decorrerão até ao dia 22 do mesmo mês. Nesta altura de pausa 

letiva, o Município de Viana do Alentejo e a Junta de Freguesia de Alcáçovas, em colaboração com o 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, promovem para os mais novos um programa de férias 

educativas. O programa, denominado Oficina Aberta – Pausa Letiva de Natal” é destinado a crianças dos 

6 aos 13 anos e visa proporcionar a ocupação dos tempos livres em atividades de lazer, desportivas e 

culturais, num ambiente de segurança e bem-estar. Ao longo de uma semana, os participantes terão 

oportunidade de vivenciar novos estímulos e experiências, bem como de participar em diversas oficinas. 

O Senhor Presidente disse ter estado presente no arranque do programa, no Pavilhão Gimnodesportivo 

de Viana do Alentejo, para dar as boas-vindas a todos os participantes. --------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no dia 19 de dezembro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente 

na reunião mensal do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Alentejo Central, em Cuba. 

Antes da reunião, decorreu o Almoço de Natal desta Associação, igualmente em Cuba, no qual o Senhor 

Vice-Presidente também participou. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no também no dia 19 de dezembro, esteve presente na reunião 

mensal do Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em 

Évora. Como ainda não há entendimento entre o PS – Partido Socialista e a CDU – Coligação Democrática 

Unitária em relação à presidência do Conselho Intermunicipal desta CIM – Comunidade Intermunicipal, 

esta reunião foi presidida pela anterior Presidente, Dra. Hortênsia Menino, Presidente da Câmara 

Municipal de Montemor-o-Novo. Das várias propostas da Ordem de Trabalhos, O Senhor Presidente 
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destaca a Proposta de Plano de Ação e Orçamento para 2018, a qual contém todos os projetos em que 

esta Comunidade Intermunicipal está envolvida, assunto ao qual voltará em próxima reunião. -------------- 

- O Senhor Presidente informou que ainda no dia 19 de dezembro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo 

assistiu ao espetáculo de Natal das crianças do Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria, que 

decorreu no Cineteatro Vianense, a convite deste Centro. -------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no dia 21 de dezembro irá decorrer a iniciativa “Natal na Praça”, na 

Praça da República, em Viana do Alentejo, organizada pela CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Viana do Alentejo, com o apoio do Município de Viana do Alentejo, das Juntas de Freguesia do 

Concelho e da Associação Equestre de Viana do Alentejo. A tarde será animada com neve artificial, 

pinturas faciais, insuflável com pista de obstáculos, modelagem de balões, carros a pedais, chegada do 

Pai Natal, fotografias com o Pai Natal e passeios de charrete. ---------------------------------------------------------- 

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) 2.ª Proposta de revisão ao Orçamento da Receita – O Senhor Presidente apresentou a 

segunda proposta de Revisão ao Orçamento da Receita, consubstanciada na criação da rubrica 

orçamental que permitirá a arrecadação da receita proveniente da distribuição de resultados do FAM – 

Fundo de Apoio Municipal aos Municípios. Está em causa a arrecadação da importância de 274,17€ 

(duzentos e setenta e quatro euros e dezassete cêntimos), sujeita a retenção de IRC no montante de 

57,58€ (cinquenta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos). --------------------------------------------------------- 

A segunda proposta de Revisão do Orçamento da Receita foi votada tendo sido aprovada por 

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

Ponto sete) 57.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas abstenções por 

parte dos Senhores Vereadores Luís Miguel Duarte e José Filipe Cruz, foi aprovada a 57.ª proposta de 

alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto oito) 26.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos - Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luís Miguel Duarte e José Filipe Cruz, 

foi aprovada a 26.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. --------------------------------- 

Ponto nove) Proposta de constituição de Fundos de Maneio, destinados ao pagamento de pequenas 

despesas corrente, urgentes e inadiáveis no ano de 2018 – Nos termos do Regulamento relativo à 

Constituição de Fundos de Maneio, a Câmara deliberou com três votos favoráveis e duas abstenções por 

parte dos Senhores Vereadores Luís Miguel Duarte e José Filipe Cruz, autorizar a constituição de três 
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fundos de maneio em 2018, destinados apenas à realização de pequenas despesas correntes, urgentes e 

inadiáveis, desde que as características das despesas se enquadrem nas rubricas de classificação 

económica abaixo identificadas. Também por unanimidade foram designados os responsáveis de cada 

Fundo de Maneio como se segue: 

1) Montante: 1.000,00 € 

Responsável: Sandra de Jesus Ferreiro Pereira, Técnica-Superior afeta à Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano. 

Rúbricas de classificação económica: 

Aquisição de Bens: 

02.01.02 – Combustíveis e lubrificantes: »100,00 € 

02.01.02.01 – Gasolina » 50,00 € 

02.01.02.02 – Gasóleo » 50,00 € 

02.01.08 – Material de escritório » 50,00 € 

02.01.14 – Outro material – peças » 100,00 € 

02.01.18 – Livros e documentação técnica » 50,00 € 

02.01.21 – Outros bens » 150,00 € 

Aquisição de Serviços: 

02.02.09 – Comunicações » 50,00 € 

02.02.13 – Deslocações e estadas » 150,00 € 

02.02.25 – Outros serviços » 350,00 € 

2) Montante: 1.000,00 € 

Responsável: Maria Salomé Correia Pires, Secretária do Presidente da Câmara afeta ao Gabinete de 

Apoio à Presidência. 

Rúbricas de classificação económica: 

Aquisição de Bens: 

02.01.02 – Combustíveis e lubrificantes: » 150,00 € 

02.01.02.01 – Gasolina » 50,00 € 

02.01.02.02 – Gasóleo » 100,00 € 

02.01.08 – Material de Escritório » 100,00 € 

02.01.12 – Material de transporte – peças » 50,00 € 

02.01.18 – Livros e Documentação Técnica » 50,00 € 

02.01.21 – Outros bens » 50,00 € 

Aquisição de Serviços: 
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02.02.11 – Representação dos Serviços » 150,00 € 

02.02.13 – Deslocações e Estadas » 100,00 € 

02.02.25 – Outros Serviços » 350,00 € 

3) Montante: 1.500,00 € 

Responsável: José Luís Curto Banha, Encarregado Operacional afeto à Divisão de Administração 

Urbanística e Serviços Urbanos. 

Rúbricas de classificação económica: 

Aquisição de Bens: 

02.01.02 – Combustíveis e lubrificantes: » 210,00 € 

02.01.02.01 – Gasolina » 65,00 € 

02.01.02.02 – Gasóleo » 65,00 € 

02.01.02.99 – Outros » 80,00 € 

02.01.12 – Material de transporte – peças » 300,00 € 

02.01.14 – Outro material – peças » 240,00 € 

02.01.21 – Outros bens » 300,00 € 

Aquisição de Serviços: 

02.02.03 – Conservação de bens » 200,00 € 

02.02.10 – Transportes – portagens » 150,00 € 

02.02.25 – Outros serviços » 100,00 € 

Ponto dez) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Programa 

Preliminar relativo à Empreitada de Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa 

em Viana do Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Senhor Presidente de 17 de 

julho de 2017, relativo à aprovação do Programa Preliminar relativo à Empreitada de Requalificação da 

Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo. Conforme informação do Senhor 

Presidente, os motivos da não sujeição deste despacho a ratificação da Câmara Municipal na reunião que 

se lhe seguiu, ficou a dever-se a mero lapso, provavelmente decorrente do período de férias que se 

atravessava, estando ausentes do serviço alguns técnicos que trabalham diretamente com as matérias 

em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a CIMAC- Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Central, no âmbito de um projeto conjunto de Aquisição de Licenciamento Microsoft – A Câmara 

deliberou por unanimidade autorizar a transferência para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central, da importância relativa ao procedimento conjunto de Aquisição de Licenciamento 
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Microsoft, lançado pela referida Comunidade Intermunicipal. O montante a transferir será repartido do 

seguinte modo nos anos de 2017 e 2018: ------------------------------------------------------------------------------------ 

a)  2017 – 29.530,38€ (vinte e nove mil quinhentos e trinta euros e trinta e oito cêntimos); ------------ 

b)  2018 – 14.765,19€ (catorze mil setecentos e sessenta e cinco euros e dezanove cêntimos); -------- 

A esta situação e para efeitos de autorização dos compromissos plurianuais, é aplicável a delegação de 

competências efetuada pela Assembleia Municipal no Senhor Presidente da Câmara. ------------------ ------- 

Ponto doze) 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 atribuir os seguintes apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária: --------------------- 

  Titular do cartão n.º 694 – Mariana Rosa Pacheco Manilhas Alves – Picar e Rebocar parede no 

interior da habitação; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Titular do cartão n.º 295 – Maria da Conceição Bentinho Algarvio Candeias - colocação de 

corrimão; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto treze) Proposta de alteração de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo, no dia 21 de 

dezembro de 2017, na zona de acesso à Praça da República (atividades de animação Natalícia) – Nos 

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

unanimidade proibir o acesso do trânsito à Praça da República de Viana do Alentejo, no dia 21 de 

dezembro de 2017, entre as treze horas e trinta minutos e as dezassete horas, devido à realização de 

atividades de animação infantil e juvenil. Esta proibição de acesso à Praça da República efetuar-se-á do 

seguinte modo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Proibição da circulação automóvel na Rua Cândido dos Reis, sendo o trânsito desviado para a Rua Padre 

Luís António da Cruz; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Proibição da circulação automóvel na Rua da Água Abaixo, sendo o trânsito desviado para a Rua 

Conselheiro José Fernando de Sousa; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Proibição da circulação automóvel na Rua João de Deus. ------------------------------------------------------------- 

Ponto catorze) Proposta de aprovação do Auto de Medição Único relativo à Empreitada de 

Fornecimento e Montagem de Proteção em Vidro para Estrutura do Elevador do Paço dos Henriques – 

A Câmara aprovou por unanimidade o auto de medição único relativo à Empreitada de Fornecimento e 

Montagem de Proteção em Vidro para Estrutura do Elevador do Paço dos Henriques, em Alcáçovas, no 

montante de 7.460,00€ (sete mil, quatrocentos e sessenta euros). --------------------------------------------------- 

Ponto quinze) Proposta de Aprovação do Auto de Medição n.º 7 relativo à Empreitada de 

Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo - Relativamente à proposta 
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de Aprovação do Auto de Medição n.º 7 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do 

Centro Histórico de Viana do Alentejo, no montante de 85.124,45€ (oitenta e cinco mil, cento e vinte e 

quatro euros e quarenta e cinco cêntimos), o Senhor Vereador Luís Miguel Duarte recordou que 

relativamente a dois autos de medição desta empreitada o sentido de voto dos vereadores eleitos pela 

CDU foi, respetivamente, de abstenção e contra, pelos motivos expostos na ocasião e que se prendem 

com a necessidade de retirada de um poste de iluminação pública na Rua das Escadinhas. Contudo, 

havendo a garantia de que até ao final da obra a situação será corrigida, nada obsta a que seja favorável 

a votação relativa à proposta em apreço. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, o auto de medição referido foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------- 

Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar 

(comparticipação nas despesas de organização de uma Noite de Fados) – Sem a presença do Senhor 

Vereador Paulo Manzoupo, por se encontrar impedido, e nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou com quatro votos favoráveis, transferir para o 

Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, a importância de 400,00€ (quatrocentos euros) como 

comparticipação nas despesas de organização de uma Noite de Fados. --------------------------------------------- 

Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

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

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

unanimidade, transferir para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova, a importância de 

408,00€ (quatrocentos e oito euros), destinado ao Grupo de Teatro Amador da Secção Cultural “O 

Restolho” da referida Associação/ segundo trimestre de 2017.  ------------------------------------------------------  

Ponto dezoito) Proposta de autorização da cessão da posição contratual do concessionário do 

Bar/Restaurante das Piscinas Municipais de Alcáçovas, passando de Luís Miguel Lopes Merca para 

Sociedade por Quotas “ENI-LUIS MERCA” – A pedido de Luís Merca, concessionário do Bar/Restaurante 

das Piscinas Municipais de Alcáçovas e com base no parecer jurídico emitido a este propósito, a Câmara 

deliberou por unanimidade autorizar a cessão da posição contratual para a Sociedade por Quotas “ENI- 

Luís Merca”, em fase de constituição e na qual o atual concessionário deterá cinquenta por cento do 

capital social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezanove) Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de 

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

respetivo Projeto de Execução – Previamente à discussão dos pontos dezanove a vinte e dois da ordem 

de trabalhos, todos referentes à Empreitada de Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro 

de Sousa, em Viana do Alentejo, o Senhor Presidente teceu algumas considerações. Referiu que se o 
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Município não fizer a obra, é sua convicção que o Ministério da Educação não a fará, ainda que seja da 

sua responsabilidade. Embora não seja a intervenção ideal, a estratégia parece ser a mais acertada e a 

única forma de beneficiar a população escolar. Com esta requalificação, a candidatar no âmbito do 

Programa Alentejo 2020, serão abrangidas paredes, caixilharias, cobertura, redes e cabos, ficando a 

faltar a beneficiação do espaço exterior e a aquisição de mobiliário. O objetivo é conseguir um aumento 

do financiamento de forma a contemplar, pelo menos, o mobiliário. ------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu que para formalizar a apresentação da candidatura a financiamento é 

necessário que as peças do procedimento relativo à Empreitada estejam aprovadas e em condições de 

lançar o concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente a este assunto os Senhores Vereadores Luís Miguel Duarte e José Filipe Cruz disseram que 

a sua posição é favorável. Acrescentaram que embora a competência para a realização da obra de 

requalificação seja do Ministério da Educação, compreendem que se não for o Município a realizá-la, 

embora suportando 7,5% dos 15% da contrapartida nacional, a obra não se fará. Deste modo, finalmente 

será retirado o amianto da cobertura que tão prejudicial é à saúde. -------------------------------------------------  

O Senhor Vice-Presidente acrescentou que a realização da obra de requalificação da Escola poderá 

também contribuir para travar o eventual ímpeto de algum governo que pretenda vir a encerrar mais 

escolas. Estando esta requalificada, será provavelmente mais difícil encerrá-la.----------------------------------  

O Senhor Presidente apresentou então o Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Requalificação 

da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo, contendo o respetivo Projeto 

de Execução. A Câmara, por unanimidade, aprovou o referido documento. --------------------------------------- 

Ponto vinte) Proposta de Aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de 

Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo – O Senhor 

Presidente apresentou o Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de Requalificação da Escola 

Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, 

de 29 de outubro. O Documento foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de Aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção 

e Demolição, relativo à Empreitada de Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de 

Sousa, em Viana do Alentejo – O Senhor Presidente apresentou o Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição, relativo à Empreitada de Requalificação da Escola Básica e 

Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 

março. O Documento foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------  

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

Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo – A Câmara 
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deliberou por unanimidade, aprovar o Programa de Concurso relativo à Empreitada de Requalificação da 

Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo. --------------------------------------------  

Ponto vinte e três) Proposta de autorização para apresentação de candidatura do projeto 

“Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo” ao 

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

Candidaturas n.º ALT20-73-2016-02 – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a apresentação da 

candidatura da operação “Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do 

Alentejo” ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020 no Aviso de Concurso para apresentação de 

Candidaturas n.º ALT20-73-2016-02.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa (delegação 

de Alcáçovas) – Sem a presença do Senhor Vereador José Filipe Cruz por se encontrar impedido e nos 

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

votos favoráveis, transferir para a Cruz Vermelha Portuguesa (delegação de Alcáçovas) a importância de 

14.800,00€ (catorze mil e oitocentos euros) como comparticipação nas despesas relacionadas com 

grandes reparações em equipamentos diversos. --------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e cinco) Proposta de submissão à Assembleia Municipal da atribuição de despesas de 

representação ao Chefe de Divisão de Administração Urbanística e Processual do Município de Viana 

do Alentejo, a nomear em regime de substituição – O Senhor Presidente explicou o enquadramento 

legal da proposta em apreço, referindo que a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada pelas Leis N.ºs 

82-B/2014, de 31 de dezembro e 42/2016, de 28 de dezembro e que entrou em vigor a 30 de agosto de 

2012, procedeu à adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 

Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro; 3-B/2010, de 28 de abril; 64/2011, de 

22 de dezembro; 68/2013, de 29 de agosto e pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, que aprova o 

Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da Administração Central, Regional e Local do 

Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do n.º 2 do art.º 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a atribuição de despesas de 

representação aos titulares de cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º grau é da competência da 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara. --------------------------------------------------------------------------  

Tendo a estrutura orgânica do Município sido alterada, voltando a prever a existência de quatro divisões, 

disse o Senhor Presidente que há intenção de que a Divisão de Administração Urbanística e Processual, 

tenha como chefe, a partir do dia 2 de janeiro de 2018, um Técnico Superior (Arquiteto), pertencente ao 

mapa de pessoal do Município de Ourique, a nomear em regime de substituição. ------------------------------  
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O Senhor Presidente acrescentou que a expetativa é de que com esta nomeação se consigam resolver 

algumas questões relacionadas com o Urbanismo. -----------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou por unanimidade solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para a 

atribuição de despesas de representação ao dirigente em causa. -----------------------------------------------------  

Ponto vinte e seis) Proposta de pedido à Assembleia Municipal de autorização para transferência de 

verba para a Freguesia de Alcáçovas – A Câmara deliberou por unanimidade submeter à Assembleia 

Municipal o pedido de autorização para a transferência para a Freguesia de Alcáçovas da importância de 

12.000,00€ (doze mil euros) como comparticipação nas despesas inerentes a obras a realizar nos 

edifícios degradados da Junta de Freguesia e a reparações de veículos ao abrigo do disposto na alínea j) 

do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual. --------------------  

Ponto vinte e sete) Proposta de atribuição de Medalha de Honra do Município ao Grupo Motard “Os 

Xananas” de Viana do Alentejo – 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 Motard “Os Xananas” 

de Viana do Alentejo. Nos termos do artigo 9.º do respetivo regulamento, será solicitada à Assembleia 

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

Ponto vinte e oito) Proposta de atribuição de Medalha de Honra do Município à Associação dos Amigos 

Aguiarenses  – 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 à Associação dos Amigos Aguiarenses. Nos 

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

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

 

Presença de Público:  

Esteve presente o munícipe de Viana do Alentejo José Francisco Serrano Sabarigo. Previamente à 

exposição do assunto que o trouxe à reunião de Câmara, este munícipe disse que tem presente que o 

Senhor Presidente da Câmara lhe disse, numa sessão de Assembleia Municipal em que apresentou 

questões, que havia outros meios de comunicar com a Câmara sem ser nas sessões da Assembleia 

Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor José Francisco Serrano Sabarigo disse que no dia 6 de agosto de 2015, se deslocou ao Gabinete 

Técnico e expôs à Senhora Arquiteta que o atendeu a sua pretensão de dividir em dois, o lote de terreno 

que possui na Zona Industrial de Viana do Alentejo. A senhora Arquiteta ficou com o seu contacto para 

posteriormente lhe dar informação sobre essa possibilidade mas não mais o contactou. Decorrido um 
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ano, voltou ao atendimento no dia 22 de setembro de 2016, com o intuito de obter resposta à sua 

pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na sequência dos dois atendimentos presenciais, disse o munícipe que lhe foi enviado um ofício a 11 de 

outubro de 2016, comunicando-lhe que se encontrava em apreciação interna a viabilidade de vir a 

alterar o loteamento da Zona Industrial de Viana do Alentejo, devendo portanto aguardar a resolução do 

assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como nada mais lhe foi comunicado, disse o munícipe que a 20 de março de 2017, enviou um mail à 

Câmara, solicitando uma resposta ao pretendido. Em resposta, foi-lhe enviado um mail pela Senhora 

Arquiteta Maria João Pereira e Pereira, no dia 5 de abril de 2017, informando-o que devido à 

complexidade do procedimento de alteração do loteamento da Zona Industrial de Viana do Alentejo, 

motivada pelo elevado número de lotes em causa, pelas várias utilizações em presença e pela 

necessidade de articulação de vários regimes jurídicos, atuais e antecedentes, ainda não tinha sido 

possível concluir o citado procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------  

Nesse mail foi ainda referido que uma vez que o procedimento conjunto era mais demorado, desde logo, 

porque envolvia todos os lotes, poderia ele, na qualidade de titular de um dos lotes, apresentar pedido 

de alteração do loteamento em apreço, incidente apenas sobre o próprio lote, que caso fosse 

enquadrável no Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo, lhe seria concedido, sem que fosse 

necessário esperar pelo procedimento conjunto de iniciativa municipal.  ------------------------------------------  

O Senhor Vice-Presidente referiu que o alvará do loteamento da Zona Industrial de Viana do Alentejo, 

contendo as caraterísticas de cada lote, é passível de sofrer alterações, quer individuais, quer coletivas, e 

neste momento o Município tem uma prestação de serviços com uma advogada especialista na matéria 

para tratar do alargamento da Zona Industrial das Alcáçovas e da regularização das situações que são 

necessárias na Zona Industrial de Viana do Alentejo.  --------------------------------------------------------------------  

Disse o Senhor Vice-Presidente que aquilo que a Senhora Arquiteta Maria João Pereira e Pereira 

informou no mail enviado ao munícipe, está correto. Trata-se de um processo complexo, o lote que o 

munícipe pretende dividir está inserido num todo e para alterar regras, tem de ser alterado o respetivo 

alvará pelo que não é possível dizer agora ao Senhor José Sabarigo se poderá ou não dividir o seu lote 

em dois. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente, reportando-se às palavras proferidas pelo munícipe logo no início da sua 

intervenção, disse confirmar aquilo que referiu numa sessão da Assembleia Municipal, ou seja, as 

questões ficarão muito melhor esclarecidas num atendimento com a técnica responsável pelos 

processos e eventualmente com o senhor Vereador do Pelouro do que se forem colocadas numa sessão 

da Assembleia Municipal ou numa reunião da Câmara. Em sua opinião, se o assunto for tratado de modo 
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mais operacional, a probabilidade de resolução é superior. O senhor Presidente realçou que o munícipe, 

como é óbvio, poderá assistir a todas as reuniões da Câmara que entender mas em termos práticos, na 

sua opinião, os assuntos têm mais probabilidades de ficarem resolvidos se houver um tratamento mais 

operacional dos mesmos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vice Presidente sublinhou que a informação que lhe foi enviada pela Senhora Arquiteta Maria 

João refere claramente a possibilidade do munícipe avançar “sozinho” para a alteração do loteamento, 

no tocante, apenas, ao lote de que é proprietário.  -----------------------------------------------------------------------  

O Senhor José Francisco Serrano Sabarigo disse que em seu entender, para resolver a sua questão, 

começou por se dirigir ao sítio certo, mas para que lhe fosse dada alguma resposta, teve que insistir 

passado um ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente perguntou ao munícipe se durante este espaço de tempo em que esperou pela 

resposta, solicitou algum atendimento por parte do Vereador do Pelouro. Perguntou-lhe ainda quem é 

que hoje o encaminhou para a reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente acrescentou que, em sua opinião, quando as pessoas querem efetivamente resolver 

as questões, procuram resolvê-las e se neste caso o munícipe constatou que o serviço não lhe deu a 

resposta que pretendia, poderia ter procurado o Vereador responsável e se necessário o Presidente, a 

Câmara e a Assembleia Municipal.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente também considerou que se o munícipe estivesse muito interessado em 

resolver o assunto, tinha-se dirigido à Câmara para iniciar o processo de alteração, com entrega do 

pedido respetivo, em nome individual. O senhor Vice-Presidente acrescentou que a resposta dada pelo 

munícipe, por mail de 7 de abril de 2017, não lhe parece de quem está muito interessado em avançar 

com o pedido. O senhor Vice-Presidente disse ainda que se compromete a que o munícipe seja atendido 

pela senhora Arquiteta Maria João, na próxima semana, para que o assunto fique definitivamente 

esclarecido.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor José Francisco Sabarigo disse que em sua opinião, após o seu mail de 7 de abril de 2017 em que 

refere estar interessado em que o seu lote sofra alteração, a Câmara devia-lhe ter respondido a indicar a 

tramitação a seguir para avançar com o pedido de alteração ao loteamento.  ------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente disse ao senhor José Francisco Sabarigo que sendo ele uma pessoa informada e 

sendo esclarecedora a comunicação que lhe foi enviada sobre a possibilidade de avançar sozinho para o 

pedido de alteração do loteamento, se ele efetivamente estivesse interessado, tinha-se dirigido à 

Câmara para efetuar o pedido. Na sua opinião, a mensagem que este munícipe pretende passar é que o 

processo está pendente há cerca de três anos.  ----------------------------------------------------------------------------  

Todos os membros do órgão formularam votos de Boas Festas.  -----------------------------------------------------    
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--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito horas, tendo a minuta desta ata sido 

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

 

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

 

 

 

O Presidente, 

 

 

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


