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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO
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ATA N.º 4/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 14 / 02 / 2018

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

HORA DE ENCERRAMENTO: 17:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

- LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE, Vereador, por motivos
pessoais

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 08/02/2018
CAIXA ........................................................................................................................................................................ 4.173,16 €
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 ...................................................................................................

1.167.502,30 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................ 229.654,90 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ..............................................................................................................

6.172,25 €

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 ...........................................................................................

139.369,91 €

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

-€

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 .............................................................................................................. 96.300,05 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................................... 82.683,17 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 .....................................................................................................

51.761,05 €

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 ............................................................................................................................. 1.171.675,46 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................. 1.038.370,77 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................ 133.304,69 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte ordem
de trabalhos:
1. Proposta de aprovação da ata em minuta; -----------------------------------------------------------------------------2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 31 de janeiro de 2018; ---------------------3. Informação sobre a atividade da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------4. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística; -----------------------------------------5. Proposta de abertura de Conta Bancária; -------------------------------------------------------------------------------6. Proposta de ratificação da 6.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------7. Proposta de ratificação da 3.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------8. Proposta de ratificação da 7.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------9. 8.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------------------------10. 4.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------------------------11. Proposta de transferência de verba para a AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central,
referente à comparticipação mensal no ano de 2018; --------------------------------------------------------------12. Proposta de envio à Assembleia Municipal, para aprovação desta, da afetação das despesas com o
pessoal da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, aos Municípios associados; -------13. Proposta de transferência de verba para a ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses,
referente à quota relativa ao ano de 2018; ----------------------------------------------------------------------------14. Proposta de não exercício do direito de preferência quanto ao lote n.º 39 da Zona Industrial de Viana
do Alentejo, propriedade de Luis Manuel Gregório Milhano; --------------------------------------------15. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 4 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Alcáçovas; -----------------------------------------------------------------------------16. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 9 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; -------------------------------------------------------------------17. Proposta de fixação dos preços relativos à ocupação de Stands-Cozinha, no âmbito da XVIII Romaria
a Cavalo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Proposta de transferência de verba para a Cáritas Arquidiocesana de Évora, no âmbito da celebração
do Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género; -------20. Proposta de transferência de verba para a ASTAVA - Associação de Solidariedade dos Trabalhadores
das Autarquias Locais de Viana do Alentejo (apoio financeiro referente ao 2.º semestre de 2017); ----
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21. Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense (atividades desenvolvidas pela
coletividade, nomeadamente a organização do Baile da Feira/2017); ------------------------------------------22. Proposta de transferência de verba para a Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do
Alentejo (atividades desenvolvidas, nomeadamente a organização de uma garraiada); -------------------23. Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2,
referente ao pagamento da quota anual; ------------------------------------------------------------------------------24. Proposta de transferência de verba para a Associação European Network of Places of Peace
(despesas inerentes à realização do 10.º encontro anual); --------------------------------------------------------25. Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo (apoio na
limpeza do edifício onde funciona o Polo da Cáritas de Viana do Alentejo); ---------------------------------26. Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; -------------------------------27. Pedido de parecer quanto à passagem neste concelho do passeio turístico para viaturas todo-oterreno “O Caminho mais Longo”, no dia 31 de março de 2018, o qual tem o seu início em Chaves e
fim em São Brás de Alportel; -----------------------------------------------------------------------------------------------28. Pedido de parecer quanto à passagem por este concelho da prova velocipédica denominada “36.ª
Volta ao Alentejo”, a realizar de 14 a 18 de março de 2018; ------------------------------------------------------29. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 7 de fevereiro de 2018, que concedeu
licença à Associação de Jovens de Alcáçovas para a realização do XXIV Corso Carnavalesco de
Alcáçovas, no dia 13 de fevereiro de 2018; ----------------------------------------------------------------------------30. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 2 de fevereiro de 2018, que
determinou uma transferência de verba para a Associação dos Amigos de Alcáçovas
(comparticipação nas despesas com a organização de uma atividade de Cante na Época Natalícia); --31. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 2 de fevereiro de 2018, que
determinou uma transferência de verba para a Delegação das Cruz Vermelha de Alcáçovas
(comparticipação nas despesas efetuadas com a organização de uma Corrida/Caminhada de Natal);
32. Proposta de deliberação no sentido de se proceder a nova notificação para a legalização da operação
urbanística sita em “Chagana”, na freguesia de Alcáçovas, de que é requerente António Joaquim
Maia Fura; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------33. Proposta de deliberação relativamente ao processo n.º 232/17, de que é requerente Madalena
Celeste Serra Sim Sim (legalização, alteração e ampliação de habitação, construção de garagem e
piscina, sita em Curralinho, na freguesia de Alcáçovas). -------------------------------------------------------------
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O senhor Presidente informou que, por motivos pessoais, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte não
pode estar presente e propôs a justificação da respetiva falta. Mediante votação por escrutínio secreto
do qual resultou unanimidade, foi a falta justificada. -------------------------------------------------------------------Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia:
- O Senhor Presidente transmitiu um agradecimento da Câmara Municipal de São Miguel – Cabo Verde,
pela oferta de um autocarro para transporte escolar. Recordou que o Município de Viana do Alentejo tem
um Acordo de Cooperação com aquele Município, com vista à aproximação dos dois povos e ao
desenvolvimento de projetos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 3 de fevereiro teve inicio o “Clube de Leitura para pais e
filhos”, na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, destinado a crianças entre os 6 meses e os 4/5 de
idade. A primeira sessão foi repleta de histórias, música e desenhos, tendo sido também distribuído “O
meu 1.º Passaporte para a leitura e escrita”. Idêntico a um passaporte, é, na prática, um caderno de
registo de participação nas atividades promovidas pela biblioteca e das leituras efetuadas pelos seus
portadores. O Senhor Presidente recordou que o novo edifício da Biblioteca Municipal de Viana do
Alentejo foi inaugurado em setembro de 2017 e dispõe de espaços amplos e adequados a um bom
atendimento. As várias valências e funcionalidades que correspondem a novas necessidades, encontramse num espaço internet, num espaço dedicado ao público infantojuvenil e num espaço de leitura e de
empréstimo de livros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Também no período de antes da ordem do dia, o Senhor Vice-Presidente entregou ao senhor José Filipe
Cruz uma listagem informativa de processos de obras cujos alvarás foram emitidos a partir de janeiro de
2016. Esteve presente a senhora Arquiteta Maria João Pereira que fez a apresentação detalhada da
informação constante da listagem. Não obstante, o senhor Vereador José Filipe Cruz constatou que dessa
listagem informativa não constam as datas de entrada de alguns processos, por estas serem anteriores a
janeiro de 2016. Assim, solicitou que a informação seja então complementada nos termos em que a
solicitação se encontra expressa na ata da reunião da Câmara Municipal de 8 de novembro de 2017,
devendo ser-lhe posteriormente entregue. ------------------------------------------------------------------------------------ Ainda no período de antes da ordem do dia, o senhor Vereador José Filipe Cruz solicitou que lhe seja
facultada a informação que esteve na origem da última atualização dos tarifários da água, dado que tem
interesse em perceber a discrepância entre proveitos e custos e a dimensão dos desperdícios. ---------------- O senhor Presidente disse que há muito tempo que se está a trabalhar na localização das perdas, não
sendo contudo fácil resolver esse problema. Acrescentou que o Dr. Belchior Lourenço, prestador de
serviços a este Município na área em causa, tem os elementos solicitados pelo senhor Vereador José
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Filipe Cruz, os quais lhe serão facultados. O senhor Presidente recordou que a CIMAC – Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central tem um projeto conjunto com a EPAL – Empresa Pública de Águas
Livres, visando a deteção e redução de perdas de água no Alentejo Central. Através deste projeto seria
desejável que o POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos,
financie a compra de contadores e outros equipamentos de contagem e monitorização, bem como a
componente das redes que não está a ser objeto de financiamento no âmbito das Empreitadas de
Requalificação dos Centros Históricos de Viana e de Alcáçovas. --------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz perguntou se já existe estimativa de prazo para a ampliação da Zona
Industrial de Alcáçovas, tendo o senhor Vice-Presidente informado que o projeto está a ser elaborado na
Câmara pelo senhor Arquiteto Pedro Andrade e Silva, havendo alguns aspetos jurídicos ainda em análise.
Disse ainda o senhor Vice-Presidente que no alvará relativo aquele loteamento, as áreas de construção
são muito reduzidas pelo que existe a intenção de realizar uma reunião com todos os proprietários de
lotes para propor o respetivo aumento. Concluiu no sentido de ser impossível prever, nesta altura, a data
de conclusão deste processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador José Filipe Cruz perguntou sobre a possibilidade de existirem transferências de
verbas para os Clubes Desportivos, para além das previstas nos contratos-programa, designadamente
para comparticipação nas despesas de comemoração dos respetivos aniversários. -------------------------------- O senhor Vice-Presidente informou que as transferências de verba para os Clubes Desportivos, nos
termos da Lei, devem ser tituladas por contratos-programa, sendo este também o entendimento do
Gabinete Jurídico do Município, tal como já havia sido referido na ata da reunião de 17 de janeiro de
2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 31 de janeiro de 2018 – A
Câmara aprovou, com três votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 31 de janeiro de 2018. O
senhor Vereador José Filipe Cruz 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 que no dia 1 de
fevereiro esteve presente numa reunião de trabalho do Conselho Intermunicipal da CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, na sua sede, em Évora. Da Ordem de Trabalhos
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constaram os seguintes pontos: Apresentação do “Referencial Estratégico para o Desenvolvimento Social
do Alentejo” e Apresentação e apreciação dos relatórios finais do projeto “Centros Interpretativos e de
Acolhimento Turístico de Évora e do Alentejo Central”. Quanto ao “Referencial Estratégico para o
Desenvolvimento Social do Alentejo”, o Senhor Presidente informou que este estudo, desenvolvido pela
ONG – Organização não Governamental “MONTE – ACE – Desenvolvimento do Alentejo Central”,
sedeada em Arraiolos, consiste num referencial estratégico até 2020 para o desenvolvimento social na
sub-região do Alentejo Central, mobilizador do sistema de atores e orientado para o exercício das novas
competências de planeamento e de gestão, atribuídas às CIM – Comunidades Intermunicipais na área
social. De uma forma sucinta, este estudo assume-se como instrumento de apoio à inclusão e
desenvolvimento social e comunitário do Alentejo Central, no âmbito de uma estratégia supramunicipal
da qual depende. O Referencial poderá por isso promover a mediação institucional, a cooperação, a
inovação e o enquadramento e a orientação do sistema de atores. Quanto à Apresentação e apreciação
dos relatórios finais do projeto “Centros Interpretativos e de Acolhimento Turístico de Évora e do
Alentejo Central”, o Senhor Presidente relembrou que este projeto visa dotar a região de meios físicos e
tecnológicos para o adequado encaminhamento de turistas não só para a cidade de Évora, mas
principalmente para todos os municípios envolvidos, entre os quais o de Viana do Alentejo, objetivandose o aumento do número de turistas nos concelhos. O projeto pretende ainda:
» Convidar os visitantes a percorrer a região, aumentando o tempo médio de estada na NUTSIII –
Alentejo Central; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Contribuir para intensificar o papel difusor de Évora como centro de encaminhamento de turistas para
o Alentejo Central e para a restante região; --------------------------------------------------------------------------------» Apoiar/complementar ações de promoção dos municípios do Alentejo Central, enquadradas na
estratégia regional existente para o setor do Turismo; ------------------------------------------------------------------» Criar condições para a promoção de destinos regionais, estimulando a organização e venda de
programas por operadores privados locais; --------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que este é um projeto de alguns Municípios associados da CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo, Reguengos de
Monsaraz e Viana do Alentejo), objeto de candidaturas a fundos comunitários. ----------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 2 de fevereiro, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente
e com o Dr. Paulo Lima, reuniu com o Senhor Presidente da ERTAR – Entidade Regional e Turismo do
Alentejo e Ribatejo, Dr. António Ceia da Silva, na Delegação desta Entidade em Évora, constando da
agenda a instalação do PAGUS e a execução do Plano de Salvaguarda do Fabrico de Chocalhos. O Senhor
Presidente recordou que o PAGUS é um projeto museográfico pioneiro, enfocado na promoção de
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marcas identitárias do território com impacto relevante para a região, como é o “Fabrico de Chocalhos”,
consagrado como Património Cultural Imaterial da Humanidade com Necessidade de Salvaguarda
Urgente pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 2015.
Estes elementos serão materializados na criação de um Museu da Paisagem, direcionado para a
salvaguarda da paisagem e do património imaterial do Alentejo e que tem como principais objetivos a
implementação de políticas públicas para a conservação da paisagem e para a salvaguarda do Património
Cultural Imaterial e a promoção, de forma integrada, do concelho de Viana do Alentejo, cruzando e
articulando os vários patrimónios entre si. O Senhor Presidente referiu que em sua opinião este é mais
um projeto de enorme importância para o concelho de Viana. Por um lado, cria mais condições para a
salvaguarda do Fabrico de Chocalhos e, por outro, dota o Paço dos Henriques dos conteúdos adequados à
sua história e localização, prevendo-se ainda uma maior atratividade do monumento. Acrescentou que
considera que este será mais um contributo para a valorização do próprio território e para a dinamização
da economia local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 3 de fevereiro esteve presente no evento “Uma história em
palco”, promovido pelo Grupo Coral “Malha Vacas”, que decorreu no Cineteatro Vianense. Para além da
atuação do grupo promotor, o evento contou com a participação de vários convidados, entre eles o
Grupo Coral Feminino “Paz e Unidade” de Alcáçovas, o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, e
ainda apontamentos de poesia popular, dança, fado, entre outros. --------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 5 de fevereiro, no âmbito do Dia da Internet Mais Segura, a
GNR – Guarda Nacional Republicana ministrou uma ação de formação a alunos que frequentam os cursos
de informática em Alcáçovas, promovidos pelo Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio
Espanca / Universidade Évora. Esta iniciativa, que se irá estender aos alunos do curso de informática em
Viana do Alentejo, tem como principal objetivo alertar e sensibilizar a população sénior para a
necessidade de adotar comportamentos seguros online, utilizando a internet de forma segura e
responsável. Neste âmbito, a DECO – Associação de Defesa do Consumidor, em parceria com o Município
de Viana do Alentejo, irá promover, no próximo dia 23 de fevereiro, um workshop subordinado ao tema
“O Consumidor na era digital”, a realizar no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo. 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 privacidade
e a utilização indevida de dados, de modo a evitar possíveis danos. No workshop serão abordados temas
como as compras online, a utilização de meios de pagamento, a importância da proteção de dados, a
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identificação de páginas seguras, redes sociais e plataformas para queixas online. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que nos dias 8 e 9 de fevereiro dois Técnicos do Município participaram
na Conferência Internacional “Qualificação, Emprego e Desenvolvimento Territorial: Novos Desafios”,
que decorreu no Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre, no âmbito do 43.º Campeonato Nacional
das Profissões. A Sessão de Abertura esteve a cargo da Senhora Presidente da Câmara Municipal de
Portalegre, Dra. Maria Adelaide Teixeira; do Senhor Presidente da CCDRA – Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo, Dr. Roberto Pereira Grilo; do Senhor Secretário Geral da
Associação das Regiões Fronteiriças da Europa, Dr. Martin-Guilhermo Ramirez e do Senhor Secretário de
Estado do Emprego, Dr. Miguel Cabrita. Esta conferência que esteve dividida em três painéis, contou com
inúmeros oradores e foi encerrada pelo Senhor Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
Dr. José Vieira da Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 8 de fevereiro esteve presente numa reunião da Assembleia
Intermunicipal da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo, em
Beja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que os desfiles de Carnaval das Escolas do Agrupamento de Escolas de
Viana do Alentejo e do Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria, agendados para o dia 9 de
fevereiro, foram adiados devido ao mau tempo. --------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 11 de fevereiro decorreu o Desfile de Carnaval em Viana do
Alentejo, no qual esteve presente conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e com o
Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho. O evento, organizado pela Secção Cultural “O
Restolho” da Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova, com o apoio do Município de Viana do
Alentejo, da Junta de freguesia local e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do
Alentejo; animou as ruas da vila. Os três primeiros classificados receberam prémios e os restantes grupos
receberam prémios de participação. -------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 13 de fevereiro teve lugar a iniciativa “Carnaval 2018” em
Alcáçovas, organizada pela AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas e pela Sociedade União
Alcaçovense, com apoio do Município de Viana do Alentejo e da Junta de freguesia local. No início da
tarde teve lugar o XXIV Corso Carnavalesco, que animou as ruas da vila e no qual esteve presente,
acompanhado pelo Senhor Vice-Presidente e pelo Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel
Bentinho. Posteriormente, decorreu a Matiné de Carnaval na sede da Sociedade União Alcaçovense. ----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
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conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente, no uso de competência
subdelegada em matéria de administração urbanística. -----------------------------------------------------------------Ponto cinco) Proposta de abertura de Conta Bancária – Nos termos da proposta do senhor Presidente e
ao abrigo do disposto no ponto 2.9.10.12 do POCAL, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a
abertura de uma conta bancária no Montepio, para constituição de um depósito a prazo, no montante de
250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros). --------------------------------------------------------------------- --Ponto seis) Proposta de ratificação da 6.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos
favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 6.ª
alteração ao Orçamento da Despesa. -------------------------------------------------------------------------------- --------Ponto sete) Proposta de ratificação da 3.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos
favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 3.ª
alteração ao Plano de Atividades Municipais. ------------------------------------------------------------------------------- Ponto oito) Proposta de ratificação da 7.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos
favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 7.ª
alteração ao Orçamento da Despesa. -------------------------------------------------------------------------------- --------Ponto nove) 8.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e uma
abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 8.ª alteração ao Orçamento
da Despesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dez) 4.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e
uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 4.ª proposta de
alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo
Central, referente à comparticipação mensal no ano de 2018 – A Câmara deliberou por unanimidade
transferir para a AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, durante o ano de 2018, a
comparticipação mensal de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), solicitando à Assembleia Municipal que
dê o seu acordo à comparticipação em causa. ----------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de envio à Assembleia Municipal, para aprovação desta, da afetação das
despesas com o pessoal da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, aos Municípios
associados – A Câmara deliberou por unanimidade solicitar à Assembleia Municipal que aprove a forma
de imputação das despesas com o pessoal da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central aos
Municípios associados, baseada na população, nos termos dos respetivos Estatutos. -------------------------Ponto treze) Proposta de transferência de verba para a ANMP – Associação Nacional de Municípios
Portugueses, referente à quota relativa ao ano de 2018 – A Câmara deliberou por unanimidade
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transferir para a Associação Nacional de Municípios Portugueses a importância de 4.306,70 € (quatro mil
trezentos e seis euros e setenta cêntimos), correspondente à quota anual de 2018. ---------------------------Ponto catorze) Proposta de não exercício do direito de preferência quanto ao lote n.º 39 da Zona
Industrial de Viana do Alentejo, propriedade de Luis Manuel Gregório Milhano – O senhor Presidente
referiu que o lote n.º 39 sito na Zona Industrial de Viana do Alentejo, propriedade de Luis Manuel
Gregório Milhano, é um dos lotes que foi objeto de uma ação interposta pela “Câmara CDU” devido a
incumprimento de prazos de construção. Tendo havido decisão do Tribunal, favorável ao proprietário do
lote e pretendendo ele vendê-lo, o senhor Presidente propôs que o Município não exerça o direito de
preferência, facilitando os negócios entre os privados. O senhor Presidente recordou que o contexto atual
não é o mesmo do que há onze ou doze anos atrás, nomeadamente no que respeita à facilidade de
acesso ao crédito bancário. Uma vez que o proprietário se viu impedido de construir, nessa altura, devido
à Ação interposta pelo Município, é legítimo que agora queira vender e o Município, no mínimo, deve
facilitar a transação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta de não exercício do direito de preferência foi aprovada por unanimidade. ------------------------Ponto quinze) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 4 relativo à Empreitada de Requalificação
do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o
auto de medição n.º 4, relativo à Empreitada der Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de
Alcáçovas, no montante de 91.293,87 € (noventa e um mil duzentos e noventa e três euros e oitenta e
sete cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 9 relativo à Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por
unanimidade aprovar o auto de medição n.º 9, relativo à Empreitada der Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo, no montante de 105.762,44 € (cento e cinco mil
setecentos e sessenta e dois euros e quarenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de fixação dos preços relativos à ocupação de Stands-Cozinha, no âmbito da
XVIII Romaria a Cavalo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a
Câmara deliberou, com três votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe
Cruz, fixar em 450,00 € (quatrocentos e cinquenta euros), acrescidos de IVA, o preço relativo à ocupação
de Stands-Cozinha por ocasião da XVIII Romaria a Cavalo. ------------------------------------------------------------Ponto dezoito) 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:
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- Para a Associação Equestre de Viana do Alentejo / Classe de Dança / Ballet e Sevilhanas / 4.º trimestre
de 2017 – 819,90 € (oitocentos e dezanove euros e noventa cêntimos); -------------------------------------------- Para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo / 4.º trimestre de 2017 – 211,50 € (duzentos e onze
euros e cinquenta cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------- Para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo / 4.º trimestre de 2017 – 219,90 € (duzentos e
dezanove euros e noventa cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------- Para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo / 4.º trimestre de 2017 – 276,60 € (duzentos e
setenta e seis euros e sessenta cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------- Para a A.M.Ar.T. Alcáçovas – Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas / 4.º trimestre de
2017:
» Grupo de Cavaquinhos do Alentejo – 188,40 € (cento e oitenta e oito euros e quarenta cêntimos); ---» Escola de Música – 192,60 € (cento e noventa e dois euros e sessenta cêntimos). --------------------------- Para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense / 4.º trimestre de 2017:
» Escola de Dança – 681,30 € (seiscentos e oitenta e um euros e trinta cêntimos); ---------------------------» Grupo Coral Feminino “Paz e Unidade” de Alcáçovas – 453,00 € (quatrocentos e cinquenta e três
euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Grupo de Música Tradicional – 243,00 € (duzentos e quarenta e três euros); --------------------------------- Para o Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas / 4.º trimestre de 2017:
» Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas – 312,30 € (trezentos e doze euros e trinta cêntimos);
» Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do Cante” – 268,20 € (duzentos e sessenta e oito euros e vinte
cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Grupo Coral “Moços da Vila” – 209,40 € (duzentos e nove euros e quarenta cêntimos). ------------------- Para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas / 4.º trimestre de 2017 – 381,60 € (trezentos e
oitenta e um euros e sessenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a Cáritas Arquidiocesana de Évora, no âmbito
da celebração do Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a Cáritas Arquidiocesana de Évora a importância de 1.000,00 € (mil euros) no
âmbito do Protocolo Para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género, aprovado por
despacho do senhor Presidente da Câmara de 21 de julho de 2017 e ratificado pela Câmara Municipal em
reunião realizada a 9 de agosto de 2017. Nos termos da alínea c) da cláusula 5.ª deste Protocolo, ao
Município de Viana do Alentejo cabe transferir a importância de dois mil euros por ano para assegurar as
despesas com deslocações e alimentação da equipa técnica da Cáritas Arquidiocesana de Évora. ----------
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Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a ASTAVA – Associação de Solidariedade dos
Trabalhadores das Autarquias Locais de Viana do Alentejo (apoio financeiro referente ao 2.º semestre
de 2017) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou
por unanimidade transferir para a ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores das
Autarquias Locais do Concelho de Viana do Alentejo, a importância de 3.600,00 € (três mil e seiscentos
euros), como comparticipação nas despesas de atividades desenvolvidas por esta Associação durante o
segundo semestre de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense (atividades
desenvolvidas pela Coletividade, nomeadamente a organização do Baile da Feira/2017) – Nos termos
da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir para a Sociedade Vianense a importância de 300,00 € (trezentos euros), como comparticipação
nas despesas de realização do Baile da Feira D’Aires, em 2017. ------------------------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para a Classe de Dança da Associação Equestre
de Viana do Alentejo (atividades desenvolvidas, nomeadamente a organização de uma garraiada) –
Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, a importância de 400,00 €
(quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas de realização de uma garraiada por ocasião da
Feira D’Aires, em 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios da Rota da
Estrada Nacional 2, referente ao pagamento da quota anual – Tendo a Assembleia Municipal de Viana
do Alentejo autorizado a integração do Município de Viana do Alentejo na Associação de Municípios da
Rota da Estrada Nacional 2, na sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2016, a Câmara deliberou por
unanimidade autorizar o pagamento da respetiva quota anual, no montante de 1.200,00 € (mil e
duzentos euros), nos termos dos respetivos Estatutos. -----------------------------------------------------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de transferência de verba para a Associação European Network of
Places of Peace (despesas inerentes à realização do 10.º encontro anual) – Nos termos da proposta da
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a
Associação European Network of Places of Peace, a importância de 100,00 € (cem euros), como
comparticipação nas despesas de realização do 10.º Encontro anual desta Associação, que decorreu no
Paço dos Henriques, em Alcáçovas. ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do
Alentejo (apoio na limpeza do edifício onde funciona o Pólo da Cáritas de Viana do Alentejo) – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
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unanimidade transferir para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, a importância de 500,00 €
(quinhentos euros), como comparticipação nas despesas referentes à limpeza do edifício onde funciona o
Pólo da Cáritas de Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e seis) Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento
Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social do reformado,
pensionista e idoso aos seguintes munícipes:
- Palmira Maria Ramires Maldonado, de Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------- José Pedro Amado Gião e Guiomar Cândida Maurício, de Alcáçovas. ---------------------------------------------Ponto vinte e sete) Pedido de parecer quanto à passagem neste concelho do passeio turístico para
viaturas todo-o-terreno “O Caminho mais Longo”, no dia 31 de março de 2018, o qual tem o seu início
em Chaves e fim em São Brás de Alportel – A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer
favorável quanto à passagem por este concelho de um Passeio Turístico para viaturas todo-o-terreno,
organizado pela Sociedade Endless Ways, Ld.ª, entre 29 de março e 1 de abril de 2018. ----------------------Ponto vinte e oito) Pedido de parecer quanto à passagem por este concelho da prova velocipédica
denominada “36.ª Volta ao Alentejo”, a realizar de 14 a 18 de março de 2018 – A Câmara deliberou por
unanimidade emitir parecer favorável quanto à passagem por este concelho da Prova Velocipédica “36.ª
Volta ao Alentejo”, entre 14 e 18 de março de 2018, promovida pela Podium Events, S.A. A passagem por
este concelho ocorrerá no dia 14 de março. -------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e nove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 7 de fevereiro de
2018, que concedeu licença à Associação de Jovens de Alcáçovas para a realização do XXIV Corso
Carnavalesco de Alcáçovas, no dia 13 de fevereiro de 2018 – A Câmara ratificou por unanimidade o
despacho do senhor Presidente de 7 de fevereiro de 2018, através do qual foi concedida licença à AJAL –
Associação de Jovens de Alcáçovas, para a realização do Desfile de Carnaval no dia 13 de fevereiro de
2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 2 de fevereiro de 2018, que
determinou uma transferência de verba para a Associação dos Amigos de Alcáçovas (comparticipação
nas despesas com a organização de uma atividade de Cante na Época Natalícia) – Sem a presença do
senhor Vice-Presidente por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis,
ratificar o despacho do senhor Presidente de 2 de fevereiro de 2018, determinando a transferência de
125,00 € (cento e vinte e cinco euros) para a Associação dos Amigos das Alcáçovas, como
comparticipação nas despesas inerentes à organização de uma atividade de cante na última época
Natalícia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto trinta e um) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 2 de fevereiro de 2018,
que determinou uma transferência de verba para a Delegação da Cruz Vermelha de Alcáçovas
(comparticipação nas despesas efetuadas com a organização de uma Corrida/Caminhada de Natal) –
Sem a presença do senhor Vereador José Filipe Cruz por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com
três votos favoráveis, ratificar o despacho do senhor Presidente de 2 de fevereiro de 2018, determinando
a transferência de 500,00 € (quinhentos euros) para a Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de
Alcáçovas, como comparticipação nas despesas efetuadas com a organização de uma corrida / caminhada
de Natal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta e dois) Proposta de deliberação no sentido de se proceder a nova notificação para a
legalização da operação urbanística sita em “Chagana”, na freguesia de Alcáçovas, de que é requerente
António Joaquim Maia Fura – Nos termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e
Processual, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor
Vereador José Filipe Cruz, proceder a nova notificação do requerente António Joaquim Maias Fura, para
efeitos de legalização da operação urbanística em Chagana – Alcáçovas, no prazo máximo de trinta dias a
contar da data de receção da notificação. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta e três) Proposta de deliberação relativamente ao processo n.º 232/17, de que é requerente
Madalena Celeste Serra Sim Sim (legalização, alteração e ampliação de habitação, construção de
garagem e piscina, sita em Curralinho, na freguesia de Alcáçovas) – Nos termos da proposta da Divisão
de Administração Urbanística e Processual, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e uma
abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, notificar a requerente Madalena Celeste Serra
Sim Sim para que no prazo máximo de trinta dias a contar da data de receção da notificação,
complemente a instrução do pedido, com vista à legalização da obra sita em Curralinho – Alcáçovas. -----

O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas e trinta minutos, tendo a minuta
desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma. --------------------------------------------------------

Eu,

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

O Presidente,

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/02/2018

Fl.15

Os Vereadores,
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