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ATA N.º 2/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 17 / 01 / 2018

PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE
JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 18:00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 28/12/2017
CAIXA ........................................................................................................................................................................ 5.413,83 €
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 ...................................................................................................

1.446.122,03 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................ 255.915,22 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ............................................................................................................

22.067,45 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.001,32 €
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 ...........................................................................................

295.465,12 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006820050 ................................................................................................................ 14.474,36 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 .............................................................................................................. 96.830,17 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................................... 85.633,92 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ....................................................................................................

110.340,82 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ........................................................................................................... 84.056,90 €
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 ............................................................................................................................. 1.451.535,86 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................. 1.287.553,40 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................ 163.982,46 €
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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. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 20 de dezembro de 2017; -----------------5. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 3 de janeiro de 2018; -----------------------6. Informação sobre a atividade da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------7. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística; ----------------------------------------8. Proposta de aprovação do auto de medição único relativo à Empreitada de Pintura Exterior do
Cineteatro Vianense; -------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Proposta de emissão de licença para realização de Corso Carnavalesco, promovido pela Associação
Grupo de Cantares Populares Seara Nova; ---------------------------------------------------------------------------10. Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que concederam subsídios no âmbito da
Ação Social Escolar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Proposta de isenção do pagamento de taxas relativas à emissão de licença de ruido por ocasião de
uma festa promovida pelo Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo; ----------------------------12. Proposta de emissão de licença de ruido relativa à realização de uma festa promovida pelo Grupo
Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo; -------------------------------------------------------------------------13. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que isentou o Sport Club Alcaçovense do
pagamento das taxas relativas à emissão de licença de ruido para uma festa de passagem de ano; --14. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de ruido ao Sport
Club Alcaçovense para a realização de uma festa de passagem de ano; --------------------------------------15. Proposta de ratificação da 1.ª alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------16. Proposta de ratificação da 1.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; -----------------------------17. Proposta de ratificação da 1.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------18. Proposta de ratificação da 2.ª alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------19. Proposta de aprovação da 3.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------20. Proposta de aprovação da 2.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; -----------------------------21. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades
Desportivas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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22. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas”
(comemorações do 71.º aniversário); ----------------------------------------------------------------------------------24. Proposta de transferência de verba para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas (Corso
Carnavalesco/2018); --------------------------------------------------------------------------------------------------------25. Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense (comemorações do aniversário); -----26. Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana
do Alentejo (comemorações do aniversário); ------------------------------------------------------------------------27. Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar Clube (organização do 5.º
Raid BTT); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. Pedido de autorização para realização de obra por Administração Direta – Sanitários / Hortas Urbanas
da Cancela; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. Apreciação de pedido de prorrogação de prazo relativamente à Empreitada de Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo. -------------------------------------------------------Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia:
- O Senhor Presidente informou que se encontra a decorrer a fase de Consulta Pública do projeto “Circuito
Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega”, promovida pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, no seguimento do Estudo de Impacte Ambiental remetido
para a APA – Agência Portuguesa do Ambiente. De forma a garantir o acesso à informação e a
participação pública, os elementos deste pedido de licenciamento estão disponíveis para consulta pública
até ao dia 1 de fevereiro de 2018, no portal Participa, a que se pode aceder através do link:
http://participa.pt. No âmbito deste processo de Consulta Pública qualquer cidadão pode remeter as suas
opiniões e/ou sugestões, por escrito, para a APA – Agência Portuguesa do Ambiente, dirigidas ao Senhor
Presidente do Conselho Diretivo, podendo utilizar, para o efeito, o referido portal. O Senhor Presidente
salientou que este é mais um passo para a concretização do projeto de alargamento do perímetro do
Bloco de Rega do Alqueva até ao Concelho de Viana do Alentejo, um projeto de crucial importância para
potenciar o desenvolvimento da agricultura e o desenvolvimento económico do concelho e região
envolvente. O senhor Presidente informou ainda que o projeto já tem financiamento garantido,
prevendo-se a conclusão das obras no final de 2022. ----------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no passado dia 8 de janeiro, o Dr. Paulo Lima – Coordenador do
Programa PAGUS e Guilherme Maia, da empresa Chocalhos Pardalinho estiveram em direto no programa
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da RTP2 – “Sociedade Civil”, dedicado ao Património Cultural Imaterial e à sua importância para a
sustentabilidade dos territórios. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou qual o motivo da falta de pressão da água na Zona do
Altinho, nesta vila. Disse que há quem refira que no Verão isso se prende com o abastecimento às Piscinas
mas o que é certo é que também na época de Inverno o problema se mantém. Disse ainda este Vereador
que a determinada hora da manhã a situação agudiza-se de tal forma que “nem os esquentadores
disparam”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente referiu que este problema só ficará totalmente resolvido quando a Empresa Águas
Públicas do Alentejo realizar um investimento necessário na conduta em alta. ------------------------------------- Os senhores Vice-Presidente e Vereador Paulo Manzoupo referiram que talvez a situação da falta de
pressão da água se tenha agravado ultimamente em virtude de uma rotura grande no interior da Escola
Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, nesta vila. ------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se transitoriamente e enquanto não for
definitivamente solucionado o problema, não será possível aumentar as polegadas dos contadores
instalados naquela zona. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vice-Presidente disse que nada obsta a que seja pedido um parecer técnico sobre a sugestão
do senhor Vereador Luis Miguel Duarte embora lhe pareça que isso não irá resolver o problema. ------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou de quem é a responsabilidade da limpeza e
manutenção do Pavilhão Polidesportivo de Viana do Alentejo, tendo senhor Presidente respondido que é
da Câmara Municipal. O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que o Pavilhão Polidesportivo de Viana
do Alentejo se encontra exageradamente sujo e que a arrecadação existente no ringue está um caos em
termos de arrumação, sendo aconselhável que alguém faça uma visita ao local e verifique o que se está a
passar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu-se ao impasse quanto à emissão da licença de obras da
requerente Ana do Carmo, residente na Rua do Rossio, nesta vila. Segundo a informação de que dispõe, o
primeiro projeto que a requerente submeteu não foi aprovado e apesar do técnico responsável –
Arquiteto Carlos Marques – ter efetuado as correções exigidas, a licença ainda não foi emitida,
verificando-se o impasse há cerca de um ano. -------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente disse que se irá informar sobre o assunto. ------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu-se ao facto do Orçamento do Estado para 2018 prever o
descongelamento de carreiras já a partir de janeiro e perguntou para quando está prevista, neste
Município, a operacionalização desses descongelamentos. ---------------------------------------------------------------
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- A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos referiu que cada trabalhador irá receber uma notificação com
o número de pontos que atualmente detém, sendo necessário reposicionar previamente cada um, à luz
das normas legais aplicáveis e que se prendem com outros diplomas, designadamente os relativos à
Avaliação de Desempenho. Acrescentou ainda que neste momento existe a expetativa de que essas
notificações aos trabalhadores possam ser enviadas em fevereiro para que os efeitos remuneratórios
ocorram o mais brevemente possível, embora reportados ao mês de janeiro. --------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte congratulou-se pelo facto de terem tido início as aulas de
iniciação ao meio aquático para as crianças, lembrando que a CDU vem falando nisso há muito tempo.
Acrescentou que esta é uma boa iniciativa, que só peca por tardia. Este Vereador perguntou como é que
foram agora criadas condições que não existiram ao longo de anos anteriores. ------------------------------------- O senhor Presidente referiu que a gestão do Município, além de muitos outros aspetos, tem em
consideração os pareceres e as opiniões dadas pelos Chefes de Divisão. Neste contexto, houve agora um
parecer por parte do Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano a referir a existência de
condições para iniciar esta atividade em janeiro, depois de um trabalho de articulação entre o Município e
o Agrupamento de Escolas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se as crianças de Aguiar também estão abrangidas pela
possibilidade de frequência das aulas de iniciação ao meio aquático tendo o senhor Presidente
respondido com a pergunta “porque é que não estariam?”. ------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que embora não consiga concretizar, tem ideia que houve
situações anteriores em que Aguiar não esteve abrangida. --------------------------------------------------------------- O senhor Presidente, a este propósito, questionou se essa ideia que o senhor Vereador Luis Miguel
Duarte não concretizou, não terá tido origem em “conversas de facebook”. Recordou ter visto no
facebook uma crítica ao facto da Câmara não ir buscar os meninos a Aguiar para frequência das aulas na
Piscina de Alcáçovas mas a verdade é que não existiam meninos para ir buscar, ou seja, o autocarro não se
deslocava a Aguiar porque não era preciso. O executivo foi abordado por alguns pais no sentido de
proporcionar transporte às crianças para frequência de aulas na Piscina Municipal de Alcáçovas. Feita a
respetiva divulgação em Viana e Aguiar, constatou-se que a única criança interessada frequentava a
Escola em Viana pelo que não era necessário o autocarro ir buscá-la a Aguiar. No regresso, esta criança
era transportada pelo próprio pai, de Viana para Aguiar. Posteriormente, em conversa com o pai, foi
combinado que este deixaria de esperar por ela em Viana e seria o próprio autocarro a transportá-la a
Aguiar, situação que assim se concretizou. ------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador Luís Miguel Duarte disse que a pergunta que fez foi específica e não teve segundas
intenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Vereador José Filipe Cruz perguntou se as aulas de iniciação ao meio aquático são apenas para
as crianças do pré-escolar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente respondeu afirmativamente, acrescentando que a senhora Diretora do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo considerou não existirem condições para que os alunos do
1.º ciclo frequentem essas aulas. Na opinião da referida Diretora, não é exequível. ------------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz questionou os motivos da não exequibilidade alegada pela senhora
Diretora do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e perguntou se o Município não poderá
eventualmente colmatar as dificuldades existentes para que as aulas possam ser alargadas também ao 1.º
ciclo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente sublinhou que este tipo de gestão é da competência do Agrupamento de Escolas. --- O senhor Vereador José Filipe Cruz referiu que o ideal seria não existir seletividade e que as aulas de
iniciação ao meio aquático não fossem apenas dirigidas às crianças do ensino pré-escolar. ---------------------- O senhor Presidente referiu que em sua opinião, a posição do senhor Vereador José Filipe Cruz é
meramente teórica pois na prática não se pode implementar se a própria Diretora do Agrupamento diz
não existirem condições. Disse que esta situação lhe faz lembrar uma outra, anteriormente colocada pelo
senhor Vereador José Filipe Cruz, sugerindo a implementação do Programa Eco-Escolas em Aguiar e em
Alcáçovas sem que as próprias escolas se tivessem candidatado. O senhor Presidente acrescentou que a
direção do Agrupamento tem conhecimento de que o Município é favorável à uniformização mas também
tem a consciência de que não deve interferir na gestão que compete à Direção. A este propósito, o senhor
Presidente perguntou ao senhor Vereador José Filipe Cruz qual seria a posição da CDU, se estivesse em
maioria na Câmara, em termos de apoios ao Programa Eco-Escolas. Perguntou concretamente se a
Câmara só apoiaria se as Escolas de Alcáçovas e Aguiar também fossem beneficiárias.
- O senhor Vereador José Filipe Cruz respondeu que numa perspetiva global, a Câmara só apoiaria se
todas as Escolas beneficiassem. Caso contrário, poderia não apoiar. --------------------------------------------------- O senhor Presidente, perante esta resposta, disse que a decisão de só apoiar se todas as Escolas
beneficiassem do Programa, seria pior, em sua opinião. Acrescentou que o que o Município está a fazer é
apoiar atividades em Alcáçovas, apesar da Escola não se ter candidatado ao Programa Eco-Escolas e que
em sua opinião seria injusto retirar o apoio à Escola Dr. Isidoro de Sousa que foi precisamente a única que
teve a iniciativa de se candidatar ao Programa ainda quando as Escolas tinham a gestão separada. Disse
ainda o senhor Presidente que com a mudança preconizada pelo senhor Vereador José Filipe Cruz,
retirava-se à Escola Dr. Isidoro de Sousa um apoio implementado há 8 anos e que abrange os alunos das
três freguesias do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, constatando que as últimas intervenções se desviaram da
questão inicial, voltou a referir-se ao facto da senhora Diretora do Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo ter dito que não há condições para que os alunos do 1.º ciclo frequentem as aulas de iniciação ao
meio aquático. Perguntou este Vereador se será possível saber porque é que não existem condições.
- O senhor Presidente disse acreditar que para proferir tal afirmação, a senhora Diretora do Agrupamento
de Escolas de Viana do Alentejo ponderou certamente a situação e fez a devida avaliação da mesma. ------- O senhor Vice-Presidente considera que em sua opinião será exagerado e até revelador de alguma falta
de respeito o Município imiscuir-se na gestão do Agrupamento, questionando os motivos pelos quais a
senhora Diretora considera que a frequência das aulas de iniciação ao meio aquático não é exequível para
os alunos do 1.º ciclo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que a clarificação destes motivos é importante, em seu
entender, até porque há pessoas que pensam que as crianças do 1.º ciclo não frequentam essas aulas
porque a Câmara não quer apoiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara referiu que este executivo “não recebe lições da CDU em matéria de
Educação”, recordando que em 2009 quando iniciou funções de Presidente da Câmara, chovia nas
instalações da antiga Cantina onde funcionava o Jardim Infantil de Viana. O senhor Presidente recordou
também que nessa altura as crianças do 1.º ciclo de Viana ficavam sem almoçar porque a Câmara alegava
que não tinha condições para as transportar ao refeitório da Escola Dr. Isidoro de Sousa. Concluiu,
referindo que “é preciso descaramento e falta de memória para vir agora dar lições em matéria de
Educação” quando é indesmentível que o executivo PS fez intervenções na Escola de Aguiar, fez
intervenções no edifício da antiga Cantina, fez um novo Centro Escolar, transportou as crianças para
almoçar enquanto não foi construído o novo Centro Escolar. Disse ainda o senhor Presidente que da parte
da CDU assiste é a considerações teóricas e em sua opinião a CDU continua a não saber estar na oposição.
No primeiro mandato, a CDU assumiu uma posição radical e deu-se mal; no segundo mandato a posição
foi moderada e deu-se mal também e no terceiro mandato voltou a assumir uma posição radical, sendo
expectável que se venha a dar mal outra vez. --------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz, acerca da intervenção do senhor Presidente quanto ao que
encontrou em 2009, disse que se no passado estava mal, é importante que se corrija pois a si interessa-lhe
o presente e o futuro, não estando preso ao que a força politica CDU fez no passado. Disse ter sido
apoiado, no último ato eleitoral, por essa força política, mas na qualidade de independente. ------------------- O senhor Vice-Presidente disse ao senhor Vereador José Filipe Cruz que ele, ao integrar uma equipa
candidata, participou e identificou-se com as propostas do programa eleitoral apresentado. Assim, não
pode o senhor Vereador José Filipe Cruz querer estar “dentro e fora” ao mesmo tempo! ------------------------
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- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, reportando-se à intervenção do senhor Presidente disse que já
não é a primeira vez que ele se refere à posição radical da CDU enquanto oposição e perguntou-lhe em
que é que se baseia para referir isso. -------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente respondeu enumerando dois exemplos de comportamento radical dos atuais
Vereadores da CDU. Um desses exemplos refere-se à votação contra a proposta de atualização dos
tarifários das águas e resíduos e o outro à votação contra as propostas relativas às prestações de serviços.
O senhor Presidente recordou que no anterior mandato a última proposta de atualização dos tarifários foi
aprovada com os votos favoráveis dos Vereadores da CDU, referindo que em seu entender, a posição
agora assumida de votar contra, é reveladora de radicalismo por taticísmo político. Quanto às prestações
de serviços é igualmente revelada a mesma postura pelos Vereadores da CDU sendo evidente que a ser
seguida a prática que teoricamente preconizam, as pessoas envolvidas nos contratos de prestação de
serviços deixariam de estar ao serviço do Município a partir do dia 2 de janeiro de 2018. Em sua opinião,
disse o senhor Presidente, mais uma vez ressalta o “radicalismo por taticismo político”. ------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, quanto à atualização dos tarifários, disse ser inegável que o
aumento do preço da água vai penalizar a população, situação com a qual a maioria PS certamente
concorda embora não o possa dizer. Em seu entender, votar contra uma proposta que vai penalizar as
pessoas, nada tem de radicalismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente, voltou a referir que em sua opinião estas posições são meramente teóricas pois na
prática e sob o ponto de vista da gestão que se pretende que seja o mais equilibrada possível, têm de ser
observados diversos requisitos, embora tentando sempre que os aumentos sejam os menores possíveis. A
propósito, perguntou ao senhor Vereador Luis Miguel Duarte como resolveria ele a obrigatoriedade de
cumprimento dos rácios que garantem o acesso aos fundos comunitários para financiamento de
melhorias nos serviços em baixa, se não promovesse o aumento dos tarifários? Ainda neste contexto, o
senhor Presidente questionou o senhor Vereador Luis Miguel Duarte quanto ao aumento do preço do gás
que vende, na sua qualidade de empresário. ---------------------------------------------------------------------------------- A este propósito, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que “o preço do gás aumenta porque
tem mesmo de aumentar, embora tal facto não o poupe às críticas das pessoas que o terão de pagar mais
caro”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente disse ao senhor Vereador Luis Miguel Duarte que uma postura moderada foi a
adotada pelo senhor Vereador João Penetra no mandato anterior, talvez porque já tivesse estado do lado
de quem tem a responsabilidade de gerir o mais equilibradamente possível. Acrescentou que em sua
opinião, as posições radicais, a médio/longo prazo podem denotar incoerências. O senhor Presidente
disse ainda que a perspetiva dos membros deste órgão, ao formularem as questões, é sempre uma
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perspetiva política pois caso contrário tais questões não seriam para constar em ata. A este propósito
referiu a questão colocada pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte, na reunião anterior, sobre os fatos
de Pai Natal, concretamente perguntando se tinha ido de propósito um carro a Lisboa buscar esses fatos.
- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que a questão que colocou foi no sentido de “tentar
contribuir para uma melhor gestão no seu concelho”, considerando exagerado que uma viatura do
Município se tenha deslocado propositadamente a Lisboa para ir buscar uns fatos de Pai Natal. --------------- O senhor Presidente disse que nunca atacou nem atacará, diretamente, a gestão da CDU tendo o senhor
Vereador Luis Miguel Duarte contestado, referindo que não tem o senhor Presidente “feito outra coisa…”.
O senhor Presidente discordou em absoluto e referiu que as suas intervenções no sentido da crítica à
gestão da CDU vêm sempre no seguimento de afirmações e questões colocadas pela própria CDU. O
senhor Presidente disse ainda que através der consulta às atas pode-se verificar que nunca é ele que
começa a questionar a atuação da CDU e que se o faz é sempre em consequência de intervenções da CDU.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que quanto ao passado, pelo tempo que integrou a equipa
CDU, “já pagou a sua pena” e que agora o momento é outro. ------------------------------------------------------------ O senhor Vice-Presidente disse ao senhor Vereador Luis Miguel Duarte que se ele estivesse devidamente
integrado no que é a estrutura orgânica do Município, conhecesse a legislação autárquica e lesse
devidamente as atas, seria possível “falar de igual para igual”. Contudo, disse que constata que a
realidade não é essa! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, em resposta disse ao senhor Vice-Presidente que “apesar de ele
se intitular Vice-Presidente, na verdade é um Vereador pois não conseguiu responder às questões que lhe
foram colocadas na última reunião da Câmara a que presidiu”. Acrescentou que se de facto fosse VicePresidente, saberia responder às questões, tal como o Presidente. ----------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente disse que é de lamentar que o senhor Vereador Luis Miguel Duarte, tendo em
tempo ocupado o cargo de adjunto do Presidente da Câmara, não perceba que as áreas de atuação do
Município são diversas e que estão divididas por Pelouros, a cargo dos vários eleitos em regime de
permanência. Acrescentou que as questões que lhe foram colocadas na última reunião e a que não
respondeu, são de áreas que o Presidente tem a seu cargo, pelo que ficou de se informar para poder
depois esclarecer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, reportando-se às propostas de transferências de verbas ao abrigo
do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas, que integram o ponto 21 da ordem de
trabalhos desta reunião, questionou os motivos de não estar previsto qualquer apoio ao Sport Club
Alcaçovense para as comemorações do seu aniversário. -------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente, em resposta, esclareceu que o Sporting Clube de Viana do Alentejo e Sport Club
Alcaçovense, celebraram Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Município e a
transferência de verbas decorre desses Contratos-Programa estando, no entender do executivo, incluído
nas verbas já transferidas, tal como havia sido falado com os representantes dos respetivos Clubes. --------- O senhor Vereador José Filipe Cruz, na perspetiva de uniformização de critérios para com os Clubes
Desportivos perguntou porque é que não foi celebrado também um Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo com o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar. ----------------------------------------- O senhor Presidente respondeu que não há qualquer razão objetiva para esse facto. --------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz, referindo-se ao facto do senhor Vereador João Pereira ter dito que
há lotes disponíveis na Zona Industrial de Viana do Alentejo, perguntou porque é que não existe uma
única publicação a divulgar isso. Acrescentou que tendo o Município prestações de serviços de
publicidade com o Diário do Sul, no valor de 1.543,00 € mensais e com outras entidades, deveria, em seu
entender, divulgar a existência de lotes industriais disponíveis, atendendo à importância desta matéria
para o desenvolvimento económico do concelho. --------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente, embora tomando em consideração a questão suscitada pelo senhor Vereador José
Filipe Cruz, disse que os lotes disponíveis na Zona Industrial de Viana do Alentejo, segundo informação da
ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, estão divulgados em várias plataformas de
negócios, nomeadamente a da ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, a da EDIA –
Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. e a da Global Find, que através de
sistemas de Informação Geográfica, permite a qualquer investidor localizar em Portugal, lotes disponíveis
adequados ao seu projeto. O senhor Presidente, ainda a propósito de lotes industriais disponíveis disse
que para além dos que pertencem ao Município, há também os dos empresários que após um longo
processo em Tribunal, da autoria da gestão CDU, os pretendem vender. Acrescentou ainda que o
Município pretende reservar dois ou três lotes para a eventualidade de a qualquer momento surgir um
investidor com um projeto considerado importante e com oferta de emprego à população do concelho. --- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se já existem respostas às questões que colocou na
última reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente disse que está a preparar a informação para lhe fornecer e que se tivesse sido ele a
presidir à última reunião também não lhe tinha sabido responder, de imediato, se tinha ido uma carrinha
de propósito a Lisboa buscar fatos de Pai Natal. Também não lhe teria sabido responder qual o critério de
escolha das pessoas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano que foram a Óbidos. O senhor
Presidente acrescentou que a resposta a este último tipo de questões que os Vereadores da CDU colocam,
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muitas vezes está na esfera da autonomia das Chefias de Divisão. Como exemplo, referiu a escolha de
trabalhadores para frequentarem as respetivas formações, o que é muito frequente. ---------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte sublinhou que uma das questões que colocou prende-se com o
facto de ter ido um autocarro com crianças para Óbidos e, não estando a lotação deste autocarro
esgotada, ter ido, no mesmo dia, para a mesma localidade, uma outra viatura do Município com um grupo
de pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente realçou que só o facto de se fazerem determinadas perguntas, já indicia um juízo de
valor quanto à questão que é suscitada. ---------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente, reportando-se à reunião de 6 de dezembro de 2017, recordou que nessa
reunião foi esclarecida a inexistência de qualquer contencioso com o senhor Arquiteto Carlos Marques
cujo processo tivesse chegado a Tribunal. Foi igualmente esclarecido que o que existiu foram
participações ao Ministério Público, devidamente suportadas nos artigos 100.º e 101.º do Regime Jurídico
da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, já com
diversas alterações, por indícios de prestação de falsas declarações por parte do senhor Arquiteto Carlos
Marques enquanto responsável por projetos. Nessa reunião, pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte foi
solicitada a relação de participações enviadas pelo Município ao Ministério Público, pelo motivo referido
(indícios de prestação de falsas declarações por parte dos técnicos responsáveis pelos projetos). ------------- O senhor Vice-Presidente, em resposta a essa solicitação entregou ao senhor Vereador Luis Miguel
Duarte a informação sobre nove participações enviadas ao Ministério Público, sendo uma enviada pelo
anterior executivo CDU. Das nove participações em causa, três delas são referentes ao senhor Arquiteto
Carlos Marques, constando dos elementos entregues ao senhor Vereador Luis Miguel Duarte, cópias dos
respetivos ofícios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente reafirmou que quando disse que não existia qualquer litígio com o senhor
Arquiteto Carlos Marques, nada omitiu pois o que efetivamente existe são participações ao Ministério
Público, quer desse técnico, quer de outros, no âmbito da aplicação de uma norma legal. ----------------------Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos:
Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a
ata em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 6 de dezembro de 2017 – A
Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 6 de dezembro de 2017. ----------Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 12 de dezembro de 2017
– Com quatro votos favoráveis, foi aprovada a ata relativa à reunião extraordinária de 12 de dezembro de
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2017. Não participou na votação desta ata o senhor Vice-Presidente por não ter estado 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 quatro) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 20 de dezembro de 2017 –
A Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 20 de dezembro de 2017. ------Ponto cinco) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 3 de janeiro de 2018 – Com
quatro votos favoráveis, foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 3 de janeiro de 2018. Não
participou na votação desta ata o senhor Presidente por não ter estado 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 seis) Informação sobre a atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou que no dia 5 de
janeiro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve presente na iniciativa “Cantar aos Reis”, promovida
pela Junta de Freguesia de Viana do Alentejo e que decorreu no Centro do Cante e do Saber. O serão foi
animado pelas vozes do Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo e do Grupo Coral “Velha Guarda de
Viana do Alentejo”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que também no dia 5 de janeiro, o Senhor Vice-Presidente esteve
presente no “Cantar aos Reis” promovido pela Junta de Freguesia de Alcáçovas e que decorreu no Salão
da Sociedade União Alcaçovense. Participaram o Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas, o Grupo
Coral Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade”, o Grupo Coral Feminino “Cantares de Alcáçovas”, o Grupo
Coral “Tertúlia dos Amigos do Cante”, o Grupo Coral “Moços da Vila”, o Coro da Santa Casa da
Misericórdia de Alcáçovas, o Grupo de Cavaquinhos do Alentejo, da Associação Musical de Artes e
Tradições de Alcáçovas, o Grupo de Música Tradicional da Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense e
o Grupo 4 “En” Cantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 6 de janeiro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve
presente nas comemorações do XVI Aniversário da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de
Viana do Alentejo, que decorreram na sua sede. -------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 10 de janeiro, esteve presente no lançamento da E-RIHS.pt, no
Palácio D. Manuel, em Évora, a convite da Universidade de Évora. A E-RIHS.pt é a infraestrutura
laboratorial do RNIIE - Roteiro Nacional de Infraestruturas de Interesse Estratégico no domínio das
ciências da conservação do património e arqueometria e integra Investigação e Desenvolvimento com
Transferência de Tecnologia. Esta plataforma constitui um centro de saber do domínio das ciências do
património, funcionando em rede com atividades de investigação própria e de enquadramento de
investigadores externos. Na Sessão de Abertura deste evento estiveram presentes o Senhor Ministro da

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17/01/2018

Fl.13

____________

__________

____________

__________

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor; o Senhor Ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro
Mendes; a Senhora Reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas; o Senhor Diretor do Laboratório
HERCULES, António Candeias; o Senhor Diretor do EHRIS.EU, Luca Pezzati; o Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá, entre outros convidados. Nesta iniciativa decorreu a assinatura do
Memorando de Entendimento entre a Universidade de Évora, a Direção-Geral do Património Cultural e o
Laboratório Nacional de Engenharia Civil. ----------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 11 de janeiro, conjuntamente com uma Técnica do Município
esteve presente numa reunião de trabalho promovida pela ATLA – Associação Transfronteiriça do Lago de
Alqueva, que decorreu na Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz. Para além dos
representantes desta Associação, estiveram também presentes técnicos da CCDRA – Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, com vista a um esclarecimento de todos os
interessados. Da Ordem de Trabalhos constou a análise do concurso do Alentejo 2020 para a seleção de
Estratégias PROVERE – Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos que respondam aos
objetivos e prioridades, designadamente através da formulação de visões estratégicas para o
desenvolvimento de territórios de baixa densidade. O Senhor Presidente referiu que este aviso tem
enquadramento no âmbito do Eixo Prioritário 5 – Emprego e Valorização Económica de Recursos
Endógenos, sendo a sua Prioridade de Investimento “8.9 – Concessão de apoio ao crescimento propício
ao emprego através do desenvolvimento do potencial endógeno”. Este aviso concilia a promoção de
projetos de domínio privado com projetos do domínio público, pretendendo a ATLA – Associação
Transfronteiriça do Lago de Alqueva concretizar uma candidatura nesse sentido. -------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 12 de janeiro, as crianças do Jardim de Infância de Viana do
Alentejo vieram aos Paços do Concelho “Cantar aos Reis”, cumprindo assim a tradição. No final, foram
agraciadas pelo executivo municipal em regime de permanência com algumas guloseimas. O Executivo
aproveitou a oportunidade e agradeceu a todos, nomeadamente à Senhora Educadora, às Senhoras
Auxiliares e a todo o pessoal afeto, o gesto simpático e simbólico, solicitando que o continuem a fazer nos
próximos anos, sempre que tenham disponibilidade. --------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 12 de janeiro, um Técnico do Município esteve presente numa
reunião do Grupo Técnico da RPMS – Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, que decorreu na Sede
desta, no Seixal. Dos vários pontos da Ordem de Trabalhos, destacam-se a apresentação do Relatório de
Atividades de 2017 e a construção do Plano de Atividades para 2018, tendo a Senhora Coordenadora
Técnica, Dra. Mirieme Ferreira, dito que a Rede continua a trabalhar com vista à criação de um Indicador
para medir a Saúde de cada Concelho. O Senhor Presidente recordou que o Município aderiu a esta Rede
no segundo semestre de 2017, referindo ainda que as suas principais atribuições são o apoio e o
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incentivo na construção de estratégias locais de promoção da saúde, de acordo com os princípios da
Saúde para Todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente referiu que no dia 12 de janeiro se iniciaram as Comemorações do 120.º Aniversário
da Restauração do Concelho, ocorrida em 13 de janeiro de 1898. O Senhor Presidente, evocando a
história, recordou que em 1895 o concelho de Viana do Alentejo foi extinto e agregado ao de Évora,
numa célebre e polémica reforma administrativa levada a cabo pelo governo de João Franco e Hintze
Ribeiro. Na altura, o País perdeu uma grande quantidade de concelhos, sendo que muitos nunca mais
recuperaram o estatuto. Não foi o caso do de Viana do Alentejo, muito por ação de um vianense, o Dr.
António Isidoro de Sousa, agrónomo e veterinário, que, em contestação por semelhante medida, acabou
por liderar um movimento nacional municipalista, tendo sido então eleito Presidente da Comissão de
Vigilância e, depois da restauração do Concelho de Viana, foi eleito Presidente da Câmara. Inserida no
programa das Comemorações do 120.º Aniversário da Restauração do Concelho, foi inaugurada a
exposição “Interpretações da Fachada Alentejana”, no Castelo de Viana do Alentejo, da autoria de Carlos
Figueira, professor aposentado de Educação Visual e Tecnológica. Esta exposição dá continuação ao
projeto do autor - “Janelas do Alentejo”, com miniaturas de arquiteturas alentejanas, projeto que surgiu
em 1993 e é hoje uma marca registada que pretende divulgar o património alentejano através da
interpretação de elementos arquitetónicos e outros, em que todas as peças são executadas
manualmente, com recurso a técnicas artesanais. O Senhor Presidente informou ainda que esta
exposição deu início ao ciclo de exposições para 2018, promovido pelo Município, com o apoio da junta
de freguesia local e da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Na inauguração da exposição estiveram
presentes, para além do executivo municipal em regime de permanência e do autor, os Senhores
Presidentes das juntas de freguesia de Aguiar e de Viana do Alentejo, entre outros convidados. Ainda no
dia 12 de janeiro foi apresentada pela Companhia de Teatro Baal 17, no Cineteatro Vianense, a peça de
teatro “Escória”, com encenação e dramaturgia de Filipe Seixas, no âmbito do Programa Alentejo Em
Cena. A peça falou de respeito, empatia e esperança numa humanidade que também tem um lado doce,
construtivo e colorido. ----------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 13 de janeiro, de manhã, decorreu a Sessão Solene, no
Cineteatro Vianense. Estiveram presentes os membros do executivo municipal, o Senhor Presidente da
Assembleia Municipal, os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Aguiar, Alcáçovas e Viana do
Alentejo, alguns membros da Assembleia Municipal e das Assembleias de Freguesia, entre outras
presenças. Em representação de entidades regionais, estiveram presentes a Senhora Vice-Presidente da
CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Dra. Carmem Carvalheira,
o Senhor Diretor do Centro Distrital da Segurança Social, Dr. José Ramalho, o Senhor Comandante do
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CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora, Dr. José Ribeiro e o Senhor Diretor-Adjunto
do IEPF – Instituto de Emprego e Formação Profissional de Évora, Dr. Rui Estriga. Estiveram também
presentes vários representantes e responsáveis de Associações e Entidades locais, entre eles, o Senhor
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, Dr. João Penetra, o Senhor Presidente da Direção
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, Senhor José Estopa e o
Senhor Gerente da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, Senhor José Fernando Paitio. A
abrir a Sessão atuou o Grupo Coral “Moços da Vila”, tendo a mesma sido encerrada pelo Grupo de
Cavaquinhos da Associação de Cantares Populares “Seara Nova”. O Senhor Presidente sublinhou que este
ano foram distinguidas com a Medalha de Honra do Município o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do
Alentejo e a Associação dos Amigos Aguiarenses, pelo trabalho desenvolvido em prol da comunidade.
Referiu ainda que no seu discurso fez uma breve apresentação do programa e transmitiu uma palavra de
confiança no futuro e continuidade da política desenvolvida até aqui, com a mesma determinação de
sempre. Falou ainda dos desafios que se avizinham e destacou alguns aspetos positivos deste Concelho.
Naquele dia particularmente simbólico para o Concelho, quando celebramos a nossa existência enquanto
comunidade, o senhor Presidente disse ter evocado as nossas tradições e aqueles que as mantêm vivas,
nomeadamente a Olaria e a Arte Chocalheira/Fabrico dos Chocalhos. Recordou que, tal como o Fabrico
dos Chocalhos, a Olaria foi uma das atividades económicas mais importantes do concelho de Viana do
Alentejo e constitui-se hoje como uma arte tradicional indissociável da nossa identidade como povo.
Deixou depois um convite aos presentes para assistirem à apresentação do documentário “Viana do
Alentejo: Terra de Barro”, de António Menezes, também no Cineteatro Vianense, sobre a olaria
tradicional do concelho de Viana do Alentejo. O documentário, com a duração de cerca de cinquenta
minutos, pretende retratar a produção oleira vianense até aos nossos dias, recordando os métodos de
produção tradicionais e os tempos áureos da olaria vianense. Seguindo a investigação publicada no livro
“ILARVS – Contributos para o estudo da olaria tradicional de Viana do Alentejo”, de Luís Miguel Banha,
lançado em 2015 com o apoio do Município, o documentário dá voz a um conjunto de temas e de pessoas
relacionados com o contexto oleiro vianense, com especial destaque para nomes como Aníbal Alcino,
Francisco Lagarto e Júlio Resende. Este documentário constitui um passo em frente na investigação sobre
a olaria vianense, parte integrante de uma política de preservação e divulgação desta arte tradicional do
nosso Concelho. O Senhor Presidente referiu que esta iniciativa também esteve inserida nas
Comemorações do 120.º Aniversário da Restauração do Concelho e ainda no âmbito das Comemorações
do Ano Europeu do Património Cultural. O Senhor Presidente recordou que está a decorrer, em Viana do
Alentejo, um curso de oleiro, com 16 formandos, que surgiu de uma parceria entre o IEFP – Instituto de
Emprego e Formação Profissional de Évora e o Município de Viana do Alentejo, com vista a recuperar
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uma arte tradicional que está em vias de extinção no Concelho. Ainda no dia 13 de janeiro, encerrando as
Comemorações do 120.º Aniversário da Restauração do Concelho, decorreu o espetáculo “Rock School”
com alunos da Escola de Música de Fundação Dias de Carvalho, de Portel, que incluiu ainda a participação
da Banda “NGB” num tributo a Zé Pedro, da Banda Portuguesa Xutos e Pontapés, falecido no final do
passado ano de 2017. ---------------------------------------------------------- O senhor Presidente i9nformou que no dia 16 de janeiro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na
reunião mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, em
Cuba. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 16 de janeiro, conjuntamente com Técnicos do Município,
reuniu nos Paços do Concelho de Viana do Alentejo, com Técnicos da CIMAC – Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central, no âmbito do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações
Climáticas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que ainda no dia 16 de janeiro, esteve presente na reunião mensal do
Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. ---------Ponto sete) 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 oito) Proposta de aprovação do auto de medição único relativo à Empreitada de Pintura Exterior
do Cineteatro Vianense – A Câmara aprovou por unanimidade o auto de medição único relativo à
Empreitada de Pintura Exterior do Cineteatro Vianense, no montante der 12.000,00 € (doze mil euros).
Ponto nove) Proposta de emissão de licença para realização de Corso Carnavalesco, promovido pela
Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova – A Câmara deliberou por unanimidade conceder à
Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova a necessária licença para a realização de um desfile
de carnaval no dia 11 de fevereiro de 2018, em Viana do Alentejo, entre as quinze e as dezoito horas. --Ponto dez) Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que concederam subsídios no
âmbito da Ação Social Escolar – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar os despachos do senhor Presidente de 10 de
janeiro de 2018, que concederam os seguintes subsídios no âmbito da Ação Social Escolar:
- Ao aluno do 1.º Ciclo de Viana do Alentejo, João Pedro Silveiro Viana – subsídio de almoço, escalão B;
- Ao aluno do 1.º Ciclo de Viana do Alentejo, Gabriel João Silveiro Viana – subsídio de almoço, escalão B;
- À aluna do Ensino Pré-Escolar de Viana do Alentejo, Ana Maria Francisco Maurício – subsídio de almoço,
escalão B. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto onze) Proposta de isenção do pagamento de taxas relativas à emissão de licença de ruido por
ocasião de uma festa promovida pelo Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo – A Câmara
deliberou por unanimidade isentar o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo do pagamento
das taxas relativas a um pedido de licença de ruido para a realização da festa “Progressive Hashtag
Party”, na Discoteca Insónia Club, em Viana do Alentejo, no dia 27 de janeiro 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 58,72 € (cinquenta e oito euros e setenta
e dois cêntimos), isto nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do referido Regulamento. ---------------------------Ponto doze) Proposta de emissão de licença de ruido relativa à realização de uma festa promovida pelo
Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade conceder ao
Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo a licença de ruido para a realização da festa
“Progressive Hashtag Party”, na Discoteca Insónia Club, em Viana do Alentejo, no dia 27 de janeiro de
2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que isentou o Sport Club
Alcaçovense do pagamento das taxas relativas à emissão de licença de ruido para uma festa de
passagem de ano – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 29 de
dezembro de 2017, que concedeu ao Sport Club Alcaçovense a isenção do pagamento das taxas relativas
à emissão de uma licença de ruido para a realização de uma festa de passagem de ano na respetiva sede,
em Alcáçovas, no dia 31 de dezembro de 2017. Na concessão desta isenção foi reconhecido o interesse
municipal da iniciativa e tomado conhecimento de que o montante da receita não arrecadada é de 52,54
€ (cinquenta e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de
ruido ao Sport Club Alcaçovense para a realização de uma festa de passagem de ano – A Câmara
ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 29 de dezembro de 2017, que concedeu
licença especial de ruido ao Sport Club Alcaçovense para a realização de uma festa de passagem de ano
na respetiva sede, em Alcáçovas, no dia 31 de dezembro de 2017. -------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de ratificação da 1.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, a
Câmara ratificou a 1.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de ratificação da 1.ª 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, a Câmara ratificou a 1.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ---------------------------
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Ponto dezassete) Proposta de ratificação da 1.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luís Miguel Duarte e José Filipe
Cruz, a Câmara ratificou a 1.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. --------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de ratificação da 2.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, a
Câmara ratificou a 2.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de aprovação da 3.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, a
Câmara aprovou a 3.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------------Ponto vinte) Proposta de aprovação da 2.ª 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, a Câmara aprovou a 2.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -----------------Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro
às Modalidades Desportivas – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano e ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas, a Câmara
deliberou por unanimidade transferir para o Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”, a
importância de 1.786,32 € (mil setecentos e oitenta e seis euros e trinta e dois cêntimos, relativa a
transportes da Modalidade “Ténis de Mesa”. -----------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do mesmo Regulamento e sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por se
encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para o Grupo Cultural e
Desportivo de Aguiar a importância de 600,00 € (seiscentos euros) relativa ao Futebol Sénior / Majoração
de Treinador Habilitado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro
às Atividades Culturais – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao
abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir as seguintes verbas:
- Para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense:
» Grupo de Música Tradicional / 2.º trimestre de 2017 – 205,20 € (duzentos e cinco euros e vinte
cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Grupo Coral Feminino “Paz e Unidade” de Alcáçovas / 2.º trimestre de 2017 – 453,00 € (quatrocentos
e cinquenta e três euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------» Escola de Dança / 2.º trimestre de 2017 – 649,80 € (seiscentos e quarenta e nove euros e oitenta
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Para a Sociedade União Alcaçovense:
» Grupo de Teatro Amador / 4.º trimestre de 2016 – 414,30 € (quatrocentos e catorze euros e trinta
cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Grupo de Teatro Amador / 1.º trimestre de 2017 – 414,30 € (quatrocentos e catorze euros e trinta
cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Grupo de Teatro Amador / 2.º trimestre de 2017 – 414,30 € (quatrocentos e catorze euros e trinta
cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Grupo de Teatro Amador / 3.º trimestre de 2017 – 414,30 € (quatrocentos e catorze euros e trinta
cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Banda Filarmónica / 4.º trimestre de 2016 – 322,80 € (trezentos e vinte e dois euros e oitenta
cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Banda Filarmónica / 1.º trimestre de 2017 – 251,40 € (duzentos e cinquenta e um euros e quarenta
cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Banda Filarmónica / 2.º trimestre de 2017 – 251,40 € (duzentos e cinquenta e um euros e quarenta
cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Banda Filarmónica / 3.º trimestre de 2017 – 394,20 € (trezentos e noventa e quatro euros e vinte
cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para a Associação grupo de Cantares Populares Seara Nova / 3.º trimestre de 2017 – 203,10 €
(duzentos e três euros e dez cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------- Para a Associação Equestre de Viana do Alentejo / Classe de Dança / 3.º trimestre de 2017 – 819,90 €
(oitocentos e dezanove euros e noventa cêntimos). ---------------------------------------------------------------------- Para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas / Grupo Moços da Vila / 3.º trimestre de 20127 –
306,00 € (trezentos e seis euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de
Alcáçovas” (comemorações do 71.º aniversário) – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral
“Os Trabalhadores de Alcáçovas” a importância de 600,00 € (seiscentos euros), como comparticipação
nas despesas das comemorações do 71.º aniversário do Grupo, incluindo as despesas inerentes ao som
para o evento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de transferência de verba para a AJAL – Associação de Jovens de
Alcáçovas (Corso Carnavalesco/2018) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a AJAL – Associação de Jovens de
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Alcáçovas a importância de 3.000,00 € (três mil euros), como comparticipação nas despesas de
organização do desfile de Carnaval/2018, em Alcáçovas. --------------------------------------------------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense (comemorações do
aniversário) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
deliberou por unanimidade transferir para a Sociedade Vianense a importância de 400,00 € (quatrocentos
euros), como comparticipação nas despesas inerentes às comemorações do aniversário da Coletividade.
Ponto vinte e seis) Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e
Idosos de Viana do Alentejo (comemorações do aniversário) – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo a importância de 400,00 € (quatrocentos euros),
como comparticipação nas despesas inerentes às comemorações do aniversário da Associação. ----------Ponto vinte e sete) Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar Clube
(organização do 5.º Raid BTT) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano
e sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por se encontrar impedido, a Câmara deliberou,
com quatro votos favoráveis, transferir para a Associação Galopar & Pedalar Clube a importância de
400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas de organização do 5.º Raid BTT. ----O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que em seu entender esta iniciativa merecia um apoio
financeiro maior, atendendo à sua dimensão e ao número de pessoas que traz ao concelho. ---------------O senhor Presidente, em resposta, disse ao senhor Vereador Luis Miguel Duarte que na altura em que
estava na Casa do Benfica e o senhor Vereador Luis Miguel Duarte estava na Câmara, nunca a Câmara
apoiou financeiramente o Passeio de Cicloturismo organizado pela Casa do Benfica. -------------------------Ponto vinte e oito) Pedido de autorização para realização de obra por Administração Direta – Sanitários
/ Hortas Urbanas da Cancela – Nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores
Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, autorizar a realização, por administração direta, da obra
a realizar nas Hortas Urbanas da Cancela, em Viana do Alentejo, cuja estimativa orçamental é de dez mil
euros. A obra consistirá na construção de um edifício que integrará um hall de acesso a instalações
sanitárias, uma divisão de arrumos e um alpendre no qual serão instalados um lava-pés e uma pia. ------O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que em sua opinião poderia ser adotada uma solução
alternativa à construção fixa, embora concorde com a infraestrutura em causa. --------------------------------O senhor Presidente disse que em sua opinião não é provável que venha a existir a necessidade de alterar
a finalidade da construção, fazendo votos para que o projeto das Hortas Sociais tenha sucesso e se
mantenha por muitos anos, usufruindo da estrutura que irá ser construída. --------------------------------------
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Ponto vinte e nove) Apreciação de pedido de prorrogação de prazo relativamente à Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Com três votos favoráveis
e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara
deliberou deferir o pedido de prorrogação do prazo da Empreitada de Requalificação do Espaço Público
do Centro Histórico de Viana do Alentejo, apresentado pela Protecnil – Sociedade Técnica de
Construções, S.A. e fundamentado no disposto no artigo 282.º do Código dos Contratos Públicos. --------Nos termos do parecer da Empresa fiscalizadora da Empreitada – Ripórtico – Engenharia, Ld.ª, o pedido
de prorrogação de 120 dias deverá ser aceite por se encontrar devidamente fundamentado. Dado que os
factos alegados para a necessidade de prorrogação não deverão ser imputados exclusivamente ao
Município, a prorrogação de prazo concedida é a título gracioso, nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 6/2004, de 6 de janeiro, não relevando para o cálculo da revisão de preços a que houver lugar. -------Com idêntica votação, a Câmara aprovou o Plano de Trabalhos, o Plano de Mão-de-Obra, o Plano de
Equipamentos e o Plano de Pagamentos, todos reajustados ao novo calendário. O prazo de conclusão dos
trabalhos, com a aceitação do pedido de prorrogação é transferido de 28 de janeiro de 2018 para 27 de
maio de 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 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,

