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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 5/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 28 / 02 / 2018 

PRESENÇAS 

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

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

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 22/02/2018 

 

CAIXA  ........................................................................................................................................................................ 4.058,57 € 

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  ...................................................................................................     1.282.517,20 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ............................................................................................................   373.406,93 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ..............................................................................................................     1.934,52 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.167,32 € 

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  ...........................................................................................      111.515,57 € 

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

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................    97.027,94 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................  77.191,14 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  .....................................................................................................       59.891,20 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...........................................................................................................    84.045,83 € 

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

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

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  1.286.575,77 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................  1.166.166,91 € 
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DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 120.408,86 € 

O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte ordem 

de trabalhos:  

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

2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 14 de fevereiro de 2018; ------------------ 

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

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

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

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

6. 5.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------------------------- 

7. Proposta de aprovação do Programa Preliminar relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço 

Público da Zona Central de Aguiar; --------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Proposta de constituição de Fundo de Maneio, no âmbito da CPCJ – Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Viana do Alentejo (alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 147/99, de 1 de 

setembro); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, ao abrigo do respetivo 

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

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

Locais do concelho de Viana do Alentejo (comparticipação no acréscimo de despesas de atividades 

realizadas em 2017); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Proposta de transferência de verba para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova 

(comparticipação no acréscimo de despesas inerentes ao Corso Carnavalesco de 2018); ----------------- 

12. Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana 

do Alentejo e Aguiar (apoio na organização de um baile); ---------------------------------------------------------- 

13. Proposta de adesão do Município de Viana do Alentejo à Associação Transfronteiriça de Municípios 

Lago Alqueva – ATLA e de aprovação dos respetivos Estatutos; -------------------------------------------------- 

14. Proposta de ratificação do Protocolo9 de Cooperação Transfronteiriça entre os membros da 

Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva – ATLA; ----------------------------------------------- 

15. Pedido de autorização à Assembleia Municipal para adesão do Município de Viana do Alentejo à 

Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva – ATLA e de aprovação dos respetivos 

Estatutos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16. Pedido de ratificação pela Assembleia Municipal do Protocolo de Cooperação Transfronteiriça entre 

os membros da Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva – ATLA; --------------------------- 
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17. Proposta de submissão à Assembleia Municipal do pedido de eleição do Presidente de Junta de 

Freguesia do concelho, que integrará o Conselho Municipal de Educação, em representação das 

Freguesias do concelho (Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, na atual redação); --------------------- 

18. Proposta de submissão à Assembleia Municipal da proposta de designação do júri de recrutamento 

do cargo de Chefe da Divisão de Administração Urbanística e Processual; ------------------------------------ 

19. Proposta de isenção do pagamento de taxas relativas à emissão de licença de ruido por ocasião do 

Baile de Finalistas 2017/2018 promovido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------------- 

20. Proposta de emissão de licença de ruido relativa à realização do Baile de Finalistas 2017/2018, 

promovido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Viana 

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

21. Proposta de deliberação para notificação do requerente (Estêvão Manuel Marques Branco) a fim de 

suprir insuficiências instrutórias, concedendo-lhe o prazo de 15 dias, cuja obra se refere ao prédio sito 

na Rua Padre Francisco Cardim, n.º 3 em Viana do Alentejo – processo 230/17). ---------------------- 

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: 

- O Senhor Presidente informou que, conforme foi divulgado pelo INE – Instituto Nacional de Estatística, o 

Município de Viana do Alentejo foi o que apresentou, no ano de 2016, o maior investimento em 

atividades culturais e criativas por habitante em todo o Alentejo Central. Este investimento está 

subdividido em diversas categorias, nomeadamente Património, Bibliotecas, Artes do Espetáculo e 

Atividades Interdisciplinares. O Senhor Presidente acrescentou que, apesar das várias restrições impostas 

aos Municípios Portugueses, nomeadamente orçamentais, que finalmente se começam a atenuar, o 

Município de Viana do Alentejo tem desenvolvido uma política de investimento na cultura de forma 

gradual e sustentada, por considerar a área um pilar do desenvolvimento humano, apostando, por um 

lado, na divulgação das tradições locais e, por outro lado, promovendo os valores identitários como 

elementos centrais de formação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O Senhor Presidente informou que o Município de Viana do Alentejo, à semelhança dos anos anteriores, 

irá estar presente na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, a qual irá decorrer de 28 de fevereiro a 4 de março 

na FIL – Feira Internacional de Lisboa. A promoção deste concelho, nomeadamente das suas 

potencialidades e património cultural, irá surgir integrada no stand da ERTAR – Entidade Regional de 

Turismo do Alentejo e Ribatejo, tal como sucedeu em edições anteriores e será uma vez mais o maior do 

certamente, com 1.296m2. Recorde-se que a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa é o maior evento de 

promoção turística realizado no nosso País.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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Ainda no seguimento da presença do Município na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, o Senhor Presidente 

informou que no dia 3 de março, no espaço da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e 

Ribatejo, irá ser apresentada por parte deste Município a XVIII Romaria a Cavalo Moita – Viana do 

Alentejo, que terá lugar entre 25 a 29 de abril e que liga estes concelhos. A referida apresentação será 

efetuada também no espaço da ERT-RL – Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, da qual o 

Município da Moita faz parte.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O Senhor Presidente informou que o Município de Viana do Alentejo foi contacto pelo Sindicato Nacional 

dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações no sentido de disponibilizar um autocarro para 

transportar os trabalhadores dos CTT – Correios de Portugal e a população em geral que pretendesse 

participar na manifestação nacional pela reversão da privatização dos CTT – Correios de Portugal, que 

decorreu em Lisboa, no dia 23 de fevereiro, tendo também divulgado a manifestação nos seus meios de 

comunicação. Este mesmo Sindicado foi um dos organizadores do protesto (para além da referida 

manifestação, os trabalhadores dos CTT – Correios de Portugal também estiveram em greve nesse dia), 

juntamente com o Sindicato Democrático dos Trabalhadores das Comunicações e dos Media; pelo 

Sindicato Independente dos Correios de Portugal; pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores das 

Telecomunicações e Audiovisual e pela Comissão de Trabalhadores dos CTT – Correios de Portugal. O 

Senhor Presidente acrescentou que o número de inscrições para o transporte para participação na 

referida manifestação foi muito baixo, pelo que acabou por ser o Município de Portel a transportar os 

inscritos dos dois Municípios. O Senhor Presidente recordou que o executivo municipal e a própria 

Assembleia Municipal têm-se manifestado contra a redução do horário da Loja de Viana do Alentejo junto 

das entidades competentes, nomeadamente: 

» CTT – Correios de Portugal;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Ministério do Planeamento e das Infraestruturas;  -------------------------------------------------------------------------  

» ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações;  ----------------------------------------------------------------------  

» Provedor de Justiça;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» UMVI – Unidade de Missão para a Valorização do Interior.  -------------------------------------------------------------  

Foi também enviada uma Moção “Contra a redução do horário da Loja dos CTT em Viana do Alentejo”, 

aprovada por unanimidade na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 21 de dezembro de 2017, 

para as seguintes Entidades: 

» Excelentíssimo Senhor Presidente da República; ---------------------------------------------------------------------------  

» Provedoria de Justiça;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Administração dos CTT – Correios de Portugal; -----------------------------------------------------------------------------  

» Excelentíssimo Senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas;  --------------------------------------------  
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» UMVI – Unidade de Missão para a Valorização do Interior;  -------------------------------------------------------------  

» ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações;  ----------------------------------------------------------------------  

» Bancada Parlamentar do PS - Partido Socialista;  ---------------------------------------------------------------------------  

» Bancada Parlamentar do PPD/PSD – Partido Social Democrata;  -------------------------------------------------------  

» Bancada Parlamentar do CDS/PP – Partido Popular;  ----------------------------------------------------------------------  

» Bancada Parlamentar do PCP – Partido Comunista Português; ---------------------------------------------------------  

» Bancada Parlamentar do BE – Bloco de Esquerda;  -------------------------------------------------------------------------  

» Bancada Parlamentar do PEV – Partido Ecologista “Os Verdes”;  -------------------------------------------------------  

» Bancada Parlamentar do PAN – Pessoas, Animais, Natureza.  -----------------------------------------------------------  

Acrescentou o senhor Presidente que, apesar disso e como tem sido divulgado amplamente por toda a 

comunicação social, a Administração dos CTT – Correios de Portugal tem-se mostrado inflexível, não 

levando em consideração os anseios e os interesses das populações.  --------------------------------------------------  

- O Senhor Presidente informou que, à semelhança dos últimos anos, irá decorrer neste Concelho um 

programa de férias educativas durante a pausa letiva da Páscoa. Este programa destina-se a crianças dos 6 

aos 13 anos de idade e visa proporcionar a ocupação dos tempos livres em atividades promotoras do seu 

desenvolvimento harmonioso, nomeadamente aos níveis do lazer, desporto e cultura, num ambiente de 

segurança e bem-estar. Todos os participantes, ao longo da interrupção letiva da Páscoa, terão a 

oportunidade de vivenciar novos estímulos e experiências, promovendo a cooperação e o relacionamento 

social entre si. O Senhor Presidente esclareceu que o programa “Oficina Aberta – Pausa Letiva da Páscoa” 

é organizado pelo Município e pela Junta de Freguesia de Alcáçovas e conta com o apoio do AEVA – 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo; do Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular 

Túlio Espanca/Universidade de Évora e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do 

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

- O Senhor Presidente deu conhecimento de um agradecimento do munícipe Senhor João Bessa 

endereçado à Câmara Municipal, relacionado com as diligências tomadas pelo Município junto da 

Rodoviária do Alentejo no sentido de ser colocada uma placa identificativa de “paragem” de autocarro 

junto à sua morada, situada no Caminho Municipal 1118, que liga Viana a S. Bartolomeu do Outeiro.  --------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, em relação às obras de remodelação do Convento de Jesus, em 

Viana do Alentejo e uma vez que as mesmas vão ser efetuadas por um particular, perguntou qual a 

finalidade do referido Convento depois de remodelado, tendo o senhor Presidente referido que o mesmo 

será para habitação podendo, eventualmente, uma parte vir a ser aberta ao público para que possa ser 

visitado. A este respeito, o senhor Presidente leu uma informação que havia solicitado à senhora 

Arquiteta Maria João Pereira, a qual referia resumidamente o seguinte: 
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» Que as obras a realizar são obras de alteração essencialmente interiores e obras de reconstrução do 

existente, em elevado estado de degradação, necessárias para a recuperação do conjunto e para a futura 

utilização do edificado existente como habitação e também obras de conservação gerais;  ----------------------  

» Que as operações urbanísticas propostas têm em linha de conta o facto de se tratar de um conjunto 

edificado de elevado valor arquitetónico, com uma vasta área de estudo, que se apresenta atualmente 

bastante degradado, sendo extremamente urgente efetuar uma intervenção imediata que permita travar 

o colapso de diversas áreas em ruina eminente;  -----------------------------------------------------------------------------  

» Introduzir alterações pontuais à compartimentação existente e acerto nalguns vãos exteriores, 

consistindo fundamentalmente numa intervenção que pretende devolver toda a dignidade aos espaços 

do conjunto edificado, quer através da reconstrução dos compartimentos em ruina, como através da 

criação de condições de habitabilidade adequadas ao uso habitacional;  ----------------------------------------------  

» Se necessário serão introduzidos elementos de reforço da estrutura, ou substituição de peças 

degradadas sem comprometer os elementos decorativos existentes, a recuperar, uma vez que o 

proprietário prete4nde que prevaleça a imagem atual do Convento, dotando-o das modernas e 

necessárias infraestruturas gerais (como isolamentos acústico e térmico, redes de esgotos e águas e 

AVAC), introduzidas e distribuídas de forma leve, pouco intrusiva e cirúrgica, essencialmente por 

aproveitamento aos desvãos das coberturas a reconstruir.  ---------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente referiu que o executivo Municipal pretende visitar duas grandes obras emblemáticas 

do concelho: a do Convento de Jesus e a do Santuário de Nossa Senhora D’Aires, tendo o contacto já sido 

feito com a responsável desta última. Adiantou o senhor Presidente que, relativamente às obras de 

requalificação do Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo e conforme já havia referido, 

contactou a Fábrica da Igreja Paroquial no sentido de poder visitar as mencionadas obras, tendo-lhe sido 

transmitido que esta mesma visita poderá acontecer nas próximas semanas.  ---------------------------------------  

- O senhor Presidente acrescentou que as obras de requalificação do Convento de Jesus e do Santuário de 

Nossa Senhora D’Aires, são duas obras há muito aguardadas e que, logicamente, nos deixa a todos 

bastante contentes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu ainda o senhor Presidente que, tendo em conta todas as obras em curso no concelho, neste 

momento, incluindo investimento público municipal e investimento privado, é de destacar o número de 

pessoas do concelho que as mesmas atualmente empregam. ------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz perguntou quantos lotes de terreno tem a Câmara disponíveis, para 

venda, na Zona Industrial de Viana do Alentejo, tendo o senhor Presidente respondido que irá 

providenciar a elaboração de uma lista, a qual será entregue ao senhor Vereador logo que possível.  ---------  

Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos: 
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Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

ata em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 14 de fevereiro de 2018 – A 

Câmara aprovou, com quatro votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 14 de fevereiro de 

2018. O senhor Vereador Luis Miguel Duarte não participou na votação desta ata uma vez que não esteve 

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

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

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou sobre o seguinte: 

- Que no dia 15 de fevereiro, o Senhor Vice-Presidente e o Senhor Vereador Paulo Manzoupo estiveram 

presentes numa sessão extraordinária da Assembleia Geral da ATLA – Associação Transfronteiriça de 

Municípios Lago Alqueva, que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. 

Nesta reunião foram aprovados os novos Estatutos da Associação e o Protocolo de Cooperação 

Transfronteiriça. Acrescentou o Senhor Presidente que os Estatutos foram alterados de modo a 

contemplarem a integração de novos Municípios associados (Viana do Alentejo, Barrancos e Vidigueira), 

bem como a denominação, que agora se designa Associação Transfronteiriça de Municípios Lago 

Alqueva, mas mantendo o acrónimo ATLA. Nesta mesma reunião foi também feito o ponto de situação da 

candidatura da Associação aos Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos, os quais 

visam a formulação de visões estratégicas para o desenvolvimento de territórios de baixa densidade. O 

Senhor Presidente recordou que este aviso concilia a promoção de projetos de domínio privado com 

projetos do domínio público, sendo o território de intervenção composto pelos Municípios Portugueses 

associados (Alandroal, Barrancos, Moura, Mourão, Portel, Serpa, Reguengos de Monsaraz, Vidigueira e 

Viana do Alentejo) e restantes Municípios do espaço Alqueva influenciados por este recurso endógeno. 

Referiu ainda o Senhor Presidente que a ATLA - Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva 

foi criada em 2005 e é constituída atualmente pelos Municípios Portugueses atrás referidos e os 

ayuntamientos (homólogos espanhóis) de Alconchel; Cheles; Olivenza e Villanueva del Fresno. O 

Município de Viana do Alentejo foi aceite em 2015 e tornar-se-á membro efetivo após os necessários e 

obrigatórios procedimentos formais/legais.  --------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 16 de fevereiro reuniu com a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação, 

Professora Alexandra Leitão, no Ministério da Educação, em Lisboa, a fim de fazer um ponto de situação 

relativamente à Requalificação da EBSIS – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do 

Alentejo e também sensibilizar a Senhora Secretária de Estado para a necessidade de reforçar o 

financiamento comunitário, nomeadamente para mobiliário e outros equipamentos não contemplados 
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na proposta de intervenção inicial. O Senhor Presidente relembrou a importância da obra para a 

Comunidade Escolar do Concelho pelo estado de degradação a que chegou o edifício construído há cerca 

de trinta anos e, ao longo destes anos, nunca teve uma intervenção de fundo. Acrescentou o Senhor 

Presidente que a urgência da obra se impõe pelos já atrás expostos. O Senhor Presidente referiu que foi 

com determinação e persistência que o Município conseguiu uma parceria com o Ministério da Educação, 

pelo que a obra irá avançar, lançada por esta Autarquia e financiada por fundos comunitários em cerca de 

85%, sendo a componente nacional dividida entre este Município e o Ministério da Educação (7,5% cada). 

Relembrou ainda que ocorreram muitas manifestações por parte das Associações de Pais, dos alunos, dos 

professores e das sucessivas Direções, havendo agora a possibilidade de se avançar para a intervenção. 

Disse o Senhor Presidente que, embora esta intervenção não seja a ideal, é a suficiente para requalificar o 

essencial, nomeadamente a remoção das coberturas de amianto; a melhoria da climatização, das 

eletrificações e das canalizações e o arranjo de alguns espaços. Foi nesta perspetiva que o Município 

abordou o Ministério da Educação, tendo a Senhora Secretária de Estado se comprometido a analisar a 

situação e eventualmente haver um reforço no financiamento aquando da reprogramação do Quadro 

Comunitário ou logo que haja condições para tal. Concluiu referindo que, mesmo não sendo da 

competência da Autarquia mas sim do Governo, o Executivo fará tudo o que estiver ao seu alcance para 

melhorar a qualidade de vida da comunidade escolar, em particular, e da população, em geral.  --------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 17 de fevereiro, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve presente 

nas comemorações do 40.º aniversário do Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, a convite 

deste. Os grupos convidados concentraram-se no Centro do Cante e do Saber, seguindo para o Cineteatro 

Vianense onde atuaram. Para além do grupo aniversariante, aturaram o Grupo Coral Feminino de 

Montoito, o Rancho Coral de Vale de Vargo, o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo, o Grupo Coral 

Velha Guarda de Viana do Alentejo, o Rancho Folclórico Cultural, Danças e Cantares da Região do 

Forninho e o Grupo de Cantares Populares Seara Nova. As comemorações culminaram num jantar-

convívio para os convidados.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 18 de fevereiro, conjuntamente com um Técnico Superior da DDSH – Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano desta Câmara Municipal, esteve presente na receção aos jovens da 

“Missão da País”. Referiu que cerca de 50 estudantes chegaram para participar, pelo terceiro e último 

ano consecutivo, numa missão de apostolado e de ação social – “Missão País”, um projeto católico que 

organiza e desenvolve Missões Universitárias em várias faculdades de Portugal. Nesta missão, que 

terminou no dia 25 de fevereiro e que teve como lema “A Paz esteja em tua casa”, os jovens 

universitários apoiaram os mais carenciados, tendo mantido também uma vivência de oração, 
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evangelização, voluntariado e meditação. Durante a semana e divididos em grupos mais pequenos, os 

jovens estiveram ao serviço de diversas instituições (SCMVA – Santa Casa da Misericórdia de Viana do 

Alentejo, AEVA – Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, entre outras) no sentido de ajudar com a 

sua presença e testemunho. A semana terminou com a apresentação de um teatro pelos missionários no 

Cineteatro Vianense, no dia 24 de fevereiro, e com um conjunto de atividade de animação, 

nomeadamente zumba, pinturas, jogos e torneio de futebol e ainda um lanche partilhado. Durante a 

semana, à semelhança do que aconteceu nas edições anteriores, houve vigílias de orações abertas à 

comunidade onde se pretendia transmitir essencialmente o valor da Fé.  --------------------------------------------  

- Que também no dia 18 de fevereiro, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo, esteve 

presente no almoço comemorativo do 13.º aniversário da Associação Equestre de Viana do Alentejo, que 

decorreu na antiga discoteca de Viana do Alentejo. As comemorações contemplaram, para além do 

referido almoço, um passeio a cavalo.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 19 de fevereiro, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente, participou na formação “O 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados”, que decorreu na CIMAC – Comunidade Intermunicipal 

do Alentejo Central. Nesta formação, dirigida a eleitos, foi abordado o regime em vigor e o 

enquadramento normativo (europeu) da proteção de dados. A sessão foi ministrada pela Coimbra 

Business School – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra.  ----------------------------- 

- Que no dia 19 de fevereiro se iniciaram as comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil neste 

Município, o qual se assinala no próximo dia 1 de março, com um conjunto de ações de sensibilização e 

atividade de treino até ao referido dia. O objetivo desta ação, coordenada pelo Serviço Municipal de 

Proteção Civil de Viana do Alentejo, é alertar a população para a importância da proteção civil, 

nomeadamente no que toca à prevenção e coordenação de esforços em caso de emergência e 

calamidades. O Senhor Presidente referiu que, entre os dias 19 e 23 de fevereiro, se realizaram diversas 

sessões se sensibilização sobre medidas de autoproteção, dirigidas aos alunos do Centro Escolar de Viana 

do Alentejo. No dia 21 decorreu uma formação, também sobre medidas de autoproteção, dirigida a 

equipas de emergência daquele Centro. Para os dias 27 e 28 de fevereiro e 1 de março estão 

programadas várias atividades de treino com articulação de meios e entidades. Adiantou o Senhor 

Presidente que estas atividades têm como objetivo formar e dotar membros das equipas de emergência 

afetas a edifícios escolares com competências associadas à gestão da emergência em caso de vários 

cenários, tais como incêndio, sismo, terrorismo e socorro. Pretendem ainda testar a articulação das 

foques de proteção civil concelhias e distritais – Destacamento Territorial da GNR – Guarda Nacional 

Republicana de Viana do Alentejo; CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora; 
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Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha Portuguesa e Corporações dos Bombeiros Voluntários de 

Viana do Alentejo e de Alvito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 20 de fevereiro, esteve presente na reunião mensal do Conselho Intermunicipal da CIMAC – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, que decorreu em Évora.  ------------------------------------------ 

- Que, ainda no dia 20 de fevereiro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na reunião mensal do 

Conselho Diretivo da AMCAL - Associação de Municípios do Alentejo Central e numa sessão 

extraordinária da Assembleia Intermunicipal desta associação, na Vidigueira.  ------------------------------------- 

- Que no dia 21 de fevereiro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na sessão de abertura do 

Colóquio “Apoios ao Rendimento”, promovido pela CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas 

Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, com o apoio deste Município, o qual decorreu no Cineteatro 

Vianense. No colóquio, destinado aos agricultores do concelho de Viana do Alentejo, em particular, e a 

todos os agricultores da região, em geral, estiveram “em cima da mesa” os pagamentos diretos, 

nomeadamente o regime de pagamento base, o pagamento ecológico, o pagamento redistributivo, o 

apoio aos jovens agricultores, o regime da pequena agricultura e ainda os apoios ligados à produção, bem 

como ao desenvolvimento rural.  ------------------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 22 de fevereiro esteve presente numa reunião com o Senhor Secretário de Estado do 

Ambiente, Engenheiro Carlos Martins, promovida por esta Secretaria de Estado, nas instalações da 

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora, com a presença de todos os 

Presidentes de Câmara do Alentejo Central. Adiantou o Senhor Presidente que a CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central elaborou um documento de apresentação com os projetos 

intermunicipais nestas áreas, nomeadamente: 

»  Adaptação às Alterações Climáticas;  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

»  Redes de Abastecimento e Saneamento em baixa; ---------------------------------------------------------------------- 

»  Eficiência Energética; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

»  Valorização e Promoção dos recursos naturais e culturais. ------------------------------------------------------------ 

Disse o senhor Presidente que, para além do referido pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central, foi ainda referida a situação de seca que se vive no Alentejo Central, as suas principais 

consequências e as medidas necessárias à sua mitigação, tendo finalizado com a identificação das 

necessidades prementes de intervenção nas redes de abastecimento de água em baixa, da 

responsabilidade dos Municípios e para as quais não têm havido apoios financeiros comunitários. O 

Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Engenheiro Carlos Martins, elogiou alguns projetos da CIMAC 

– Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, entre eles o Plano Intermunicipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas do Alentejo Central e o projeto do Controlo de perdas de água nas redes em baixa, 
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referindo a importância da coerência destas estratégias e deu conta de intenções para abertura de alguns 

avisos para candidaturas a fundos comunitários, nestas áreas.  ----------------------------------------------- 

- Que, também no dia 22 de fevereiro, dois Técnicos deste Município participaram numa reunião 

subordinada ao tema “Defesa da Floresta”, na Universidade Évora.  -------------------------------------------------- 

- Que no dia 23 de fevereiro decorreu um workshop subordinado ao tema “O Consumidor na era digital”, 

no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, promovido pela DECO – Associação de Defesa do 

Consumidor, em parceria com este Município. O Senhor Presidente referiu que, numa altura em que a 

internet assume um papel cada vez maior no quotidiano dos consumidores e quando se efetuam com 

maior frequência compras online, torna-se necessário adotar comportamentos mais seguros e saber 

como utilizar os serviços online acautelando a nossa privacidade e a utilização indevida de dados, de 

modo a evitar possíveis danos. Neste workshop foram abordados temas como as compras online, a 

utilização de meios de pagamento, a importância da proteção de dados, a identificação de páginas 

seguras, redes sociais e plataformas para queixas online. ---------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 25 de fevereiro esteve presente na cerimónia de abertura do 43.º Campeonato Nacional das 

Profissões, organizado pelo IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional e pela WorldSkills 

Portugal, que decorreu na Arena d’Évora, a convite da organização. O Senhor Presidente esclareceu que 

esta iniciativa se destinou a cerca de 350 jovens “altamente qualificados” entre os 17 e os 25 anos que 

concluíram, ou se encontram a frequentar, um percurso de qualificação, em modalidade de educação e 

formação profissional e visam demonstrar o nível individual de competências, rigor e domínio de técnicas 

e de ferramentas para o exercício de cada profissão a concursos; no total são 40 as profissões sobre as 

quais incide esta competição. Acrescentou o Senhor Presidente que o Município de Viana, por solicitação 

do IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, ofereceu chocalhos aos participantes. Referiu 

ainda que os cerca de 40 elementos da equipa do Alentejo utilizaram como mascote um chocalho 

reboleiro de grande dimensão, fabricado em Alcáçovas, pela empresa Chocalhos Pardalinho. O Senhor 

Presidente concluiu mencionando que este Campeonato culminará no dia 2 de março com a entrega de 

prémios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Ponto cinco) 9.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas 

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

9.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa.   --------------------------------------------------------------------- 
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Ponto seis) 5.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e 

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

aprovou a 5.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------------- 

Ponto sete) Proposta de aprovação do Programa Preliminar relativo à Empreitada de Requalificação do 

Espaço Público da Zona Central de Aguiar – Depois de uma pequena introdução sobre o assunto por 

parte do senhor Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Programa Preliminar relativo 

à Requalificação do Espaço Público da Zona Central de Aguiar. --------------------------- ---  ---------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu congratular-se com esta obra, dado ser um dos projetos 

que constavam do Programa Eleitoral da CDU e que a freguesia de Aguiar merece esta obra.  ---------------- 

- O senhor Presidente referiu que este projeto constava do Programa do PS e o do senhor Vereador Luis 

Miguel Duarte seria outro concerteza. Referiu ainda o senhor Presidente que este projeto é um daqueles 

incluídos no PARU – Plano de Ação de Reabilitação Urbana, aprovado pelo executivo municipal em 2015. 

Ponto oito) Proposta de constituição de Fundo de Maneio, no âmbito da CPCJ – Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo (alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 147/99, de 1 de 

setembro) – Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em 

Perigo, aprovada em anexo à Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, na sua atual redação, a Câmara deliberou 

por unanimidade autorizar a constituição de um Fundo de Maneio no âmbito da CPCJ – Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, no montante de 52,00 € (cinquenta e dois euros), o 

qual ficará a cargo do Técnico Superior João Pedro Valério Parra Martinho Antunes, representante deste 

Município na CPCJ de Viana do Alentejo, destinado a pequenas despesas ocasionais, no âmbito do 

funcionamento da Comissão, a satisfazer por conta das seguintes rubricas de classificação económica e 

até à dotação fixada para cada uma delas: 

02.01.05 – Aquisição de Bens e Serviços. Aquisição de Bens. Alimentação – Refeições Confecionadas – 

15,00 €;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

02.01.09 – Aquisição de Bens e Serviços. Aquisição de Bens. Produtos Químicos e Farmacêuticos – 17,00 

€;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.02.10 – Aquisição de Bens e Serviços. Aquisição de Serviços. Transportes – 20,00 €.  ------------------------ 

Ponto nove) Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, ao abrigo do 

respetivo Regulamento Municipal – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir 

o cartão social do reformado, pensionista e idoso aos seguintes munícipes de Viana do Alentejo: 

- José António Amante;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- João Francisco Patinhas;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Francisca Rosa Coelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Autarquias Locais do concelho de Viana do Alentejo (comparticipação no acréscimo de despesas de 

atividades realizadas em 2017) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a ASTAVA - Associação dos Trabalhadores 

das Autarquias Locais do concelho de Viana do Alentejo, a importância de 1.200,00 € (mil e duzentos 

euros), como comparticipação no acréscimo das despesas efetuadas no âmbito das atividades 

desenvolvidas no ano de 2017.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara 

Nova (comparticipação no acréscimo de despesas inerentes ao Corso Carnavalesco de 2018) – Nos 

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

unanimidade transferir para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova, de Viana do Alentejo, 

a importância de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), como comparticipação no acréscimo das despesas 

efetuadas no âmbito das atividades desenvolvidas pela Secção Cultural “O Restolho”, nomeadamente a 

organização do Corso Carnavalesco de 2018.  ------------------------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

de Viana do Alentejo e Aguiar (apoio na organização de um baile) – Nos termos da proposta da Divisão 

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

de Pais e Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar, a importância de 200,00 € (duzentos 

euros), como comparticipação nas despesas de organização de um baile a realizar durante o próximo mês 

de março.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de adesão do Município de Viana do Alentejo à Associação Transfronteiriça de 

Municípios Lago Alqueva – ATLA e de aprovação dos respetivos Estatutos – A Câmara deliberou por 

unanimidade autorizar a adesão do Município de Viana do Alentejo à Associação Transfronteiriça de 

Municípios Lago Alqueva – ATLA, bem como aprovar os Estatutos da mesma Associação.  --------------------  

Ponto catorze) Proposta de ratificação do Protocolo9 de Cooperação Transfronteiriça entre os 

membros da Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva – ATLA – A Câmara ratificou por 

unanimidade o Protocolo de Cooperação Transfronteiriça assinado entre os membros da Associação 

Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva – ATLA.  --------------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Pedido de autorização à Assembleia Municipal para adesão do Município de Viana do 

Alentejo à Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva – ATLA e de aprovação dos 

respetivos Estatutos – A Câmara deliberou por unanimidade solicitar à Assembleia Municipal a 
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necessária autorização para a adesão do Município de Viana do Alentejo à Associação Transfronteiriça de 

Municípios Lago Alqueva – ATLA, bem como a aprovação dos respetivos Estatutos.  ----------------------------  

Ponto dezasseis) Pedido de ratificação pela Assembleia Municipal do Protocolo de Cooperação 

Transfronteiriça entre os membros da Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva – ATLA 

– A Câmara deliberou por unanimidade solicitar à Assembleia Municipal a ratificação do Protocolo de 

Cooperação Transfronteiriça assinado entre os membros da Associação Transfronteiriça de Municípios 

Lago Alqueva – ATLA.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de submissão à Assembleia Municipal do pedido de eleição do Presidente de 

Junta de Freguesia do concelho, que integrará o Conselho Municipal de Educação, em representação 

das Freguesias do concelho (Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, na atual redação) – A Câmara 

deliberou por unanimidade propor à Assembleia Municipal que proceda à eleição do Presidente de Junta 

de Freguesia do concelho que integrará o Conselho Municipal de Educação, em representação das 

Freguesias do concelho, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 7/2003, de 15 

de janeiro, com a redação dada pelas Leis n.ºs 41/2003, de 22 de agosto e 6/2012, de 10 de fevereiro e 

pelo Decreto-Lei n.º 72/2015, de 11 de maio.  ------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezoito) Proposta de submissão à Assembleia Municipal da proposta de designação do júri de 

recrutamento do cargo de Chefe da Divisão de Administração Urbanística e Processual – O senhor 

Presidente referiu que o júri de recrutamento dos cargos dirigentes tem de ser designado pela 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, nos termos do disposto no artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, 

de 29 de agosto, alterada pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro; 42/2016, de 28 de dezembro e 

114/2017, de 29 de dezembro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dado que se pretende prover o cargo de Chefe da Divisão de Administração Urbanística e Processual, 

torna-se necessário definir o júri do respetivo procedimento concursal. Nos termos das disposições legais 

aplicáveis, o Presidente do Júri deverá ser designado de entre personalidades de reconhecidos mérito 

profissional, credibilidade e integridade pessoal. Os vogais deverão ser designados de entre 

personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade 

seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos Recursos Humanos ou da Administração Local 

Autárquica.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta o exposto, o senhor Presidente propôs que o júri de recrutamento para o cargo de Chefe 

da Divisão de Administração Urbanística e Processual tenha a seguinte composição que respeita os 

condicionalismos constantes dos n.ºs 2 e 3 do artigo 13.º anteriormente referido: 

Presidente: João Luis Latas Lázaro, Presidente da Direção Pedagógica da Escola Profissional da Região 

Alentejo (Évora).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Vogais efetivos: Maria D’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos do Município 

de Viana do Alentejo; e Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia) do 

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

Vogais suplentes: António Joaquim Vinagre Padeirinha, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano do Município de Viana do Alentejo; e Vitor Manuel Medeiros Igreja, Presidente da Direção da 

Associação Escola Aberta IPSS (Beja). -----------------------------------------------------------------------------------------  

A proposta foi votada por escrutínio secreto tendo sido aprovada por unanimidade.  ---------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de isenção do pagamento de taxas relativas à emissão de licença de ruido 

por ocasião do Baile de Finalistas 2017/2018 promovido pela Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade 

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

Aguiar, do pagamento das taxas relativas a um pedido de licença de ruido para a realização do Baile de 

Finalistas 2017/2018, na Discoteca Insónia Club, em Viana do Alentejo, no dia 3 de março de 2018. Nos 

termos do n.º 7 do artigo 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas do Município, para a concessão da 

isenção solicitada foi reconhecido pela Câmara Municipal o interesse municipal da iniciativa e foi tomado 

conhecimento de que a receita não arrecadada por via desta isenção importa em 67,99 € (sessenta e sete 

euros e noventa e nove cêntimos), isto nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do referido Regulamento.  -----  - 

Ponto vinte) Proposta de emissão de licença de ruido relativa à realização do Baile de Finalistas 

2017/2018, promovido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de 

Escolas de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade conceder à Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e Aguiar, a licença de ruido 

para a realização do Baile de Finalistas 2017/2018, na Discoteca Insónia Club, em Viana do Alentejo, no 

dia 3 de março de 2018.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de deliberação para notificação do requerente (Estêvão Manuel Marques 

Branco) a fim de suprir insuficiências instrutórias, concedendo-lhe o prazo de 15 dias, cuja obra se 

refere ao prédio sito na Rua Padre Francisco Cardim, n.º 3 em Viana do Alentejo – Processo 230/17) – 

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

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

Filipe Cruz, notificar o requerente Estêvão Manuel Marques Branco para, no prazo de quinze dias a contar 

da data de receção da notificação, suprir as insuficiências instrutórias encontradas e referidas no n.º 7 da 

proposta acima referida, relativamente à obra sita na Rua Padre Francisco Cardim, n.º 3, em Viana do 

Alentejo (Processo n.º 230/17).  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas e trinta minutos, tendo a minuta 

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

 

 

      Eu,                                                                                                  , Assistente Técnico, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

 

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


