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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 18/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 06 / 09 / 2017 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA  
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 
                          ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA 

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

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 01/09/2017 

 

CAIXA  ........................................................................................................................................................................ 3.692,52 € 

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  ...................................................................................................     1.673.773,48 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ............................................................................................................   614.890,37 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ............................................................................................................     32.520,63 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.861,57 € 

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  ...........................................................................................      136.426,41 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006820050  .................................................................................................................. 2.755,67 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................  100.806,99 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .........................................................................................................  101.470,20 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ....................................................................................................      121.745,44 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...........................................................................................................    84.959,45 € 

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 .............................................................................................................................  1.677.466,00 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................  1.514.675,05 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 162.790,95 € 
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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 26 de julho de 2017; ------------------------ 

3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 23 de agosto de 2017; --------------------- 

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

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

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

6. Abertura das propostas relativas aos divertimentos a instalar na Feira D’Aires/2017; --------------------- 

7. Proposta de ratificação da 38.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ----------------------------------------- 

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

9. 16.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ---------------------------------------------- 

10. 26.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------------------------- 

11. Proposta de redução do montante destinado ao recrutamento de novos postos de trabalho no ano de 

2017; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Segunda proposta de alteração ao Mapa de Pessoal (consolidação de situações de mobilidade); ------ 

13. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo ao envio do pedido à Assembleia 

Municipal para assunção dos compromissos plurianuais decorrentes da Empreitada de Requalificação 

do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas; -------------------------------------------- 

14. Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo (corrida de 

touros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo 

(organização do evento “New Moments”); ---------------------------------------------------------------------------- 

16. Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana 

do Alentejo (4.º Festival de Acordeão); --------------------------------------------------------------------------------- 

17. Proposta de transferência de verba para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova (III 

Encontro de Música Popular “Alentejo é Nossa Terra”); ----------------------------------------------------------- 

18. Proposta de alteração da cláusula 6.ª do Protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do 

Alentejo (obras no Santuário de Nossa Senhora D’Aires); --------------------------------------------------------- 

19. Proposta de pedido à Assembleia Municipal de autorização para assunção dos compromissos 

plurianuais decorrentes da alteração do Protocolo celebrado com a Fábrica da Igreja Paroquial de 

Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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20. Proposta de envio de notificação para apresentação de pedido de legalização das construções, em 

situação ilegal, existentes no prédio sito na Anta, em Aguiar, de que é requerente António Joaquim 

de Fonseca Viana (processo n.º 93/17); --------------------------------------------------------------------------------- 

21. Proposta de envio de notificação para a legalização da operação urbanística no prédio sido em 

“Chagana”,em Alcáçovas, de que é requerente António Joaquim Maia Fura; -------------------------------- 

22. Proposta de envio de notificação para apresentação de pedido de legalização das edificações 

existentes, em situação ilegal, no prédio sito na Horta do Ramalhão, em Viana do Alentejo, de que é 

requerente “Casas de Sonho – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ld.ª (Remax – processo n.º 

109/17); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Proposta de fixação do preço de venda do livro Poetas e Poesia Popular do concelho de Viana do 

Alentejo – Volume III; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso; --------------------------------- 

25. Propostas de alteração temporária de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo; ---------------------- 

26. Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar; --------------------------------------- 

27. Proposta de atribuição do apoio de 50% do passe escolar a alunos do ensino secundário; -------------- 

28. Aprovação de proposta de protocolo de colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo (1.º Ciclo do Ensino Básico); ----------------------------------------------------------------------- 

29. Aprovação de proposta de protocolo de colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo (Ensino Pré-Escolar). --------------------------------------------------------------------------------- 

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 sobre o ponto de situação da segunda fase das obras de Requalificação do 

Centro Histórico de Viana, no período compreendido entre 21 e 31 de agosto. Após uma breve 

interrupção dos trabalhos na semana de 14 a 18 de agosto, foram os mesmos retomados no dia 21, ainda 

na zona da Igreja de S. Francisco. Como nessa zona funciona a “creche”, tornou-se imperativo adiantar o 

mais possível a intervenção nesse local, de forma a que o eixo Rua Teófilo de Braga – Rua de Vila Nova 

fique transitável, mesmo que não concluído, aquando da reabertura daquele estabelecimento, após pausa 

letiva. Disse o senhor Presidente que se encontram concluídos e transitáveis, terminado que está o seu 

empedramento, os troços da Rua João Chagas, da Rua dos Fragosos e da Rua Dr. António José de Almeida, 

compreendidos entre a Rua Teófilo Braga e a Rua das Escadinhas. Nesta última artéria, também se 

encontram concluídos os dois troços entre a Rua da Graça e a Rua dos Fragosos. Os trabalhos irão 

continuar com a abertura da Travessa dos Frades – Rua das Parreiras, já na zona do Castelo, artérias por 

onde passa e está também a ser substituída, a antiga conduta principal de água, em fibrocimento, de 
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200mm de diâmetro. Vinda dos furos de Vale de Rãs e de Santa Tensa, esta conduta, que já apresenta 

sinais de degradação em muitos troços, abastece em parte os depósitos de água da serra. O Senhor 

Presidente acrescentou que também já está a ser empedrada a zona das Escadinhas.  ----------------------------  

- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa perguntou sobre o ponto de situação da obra da nova 

Biblioteca Municipal que irá funcionar no edifício da antiga Escola de S. João, nesta vila.  ------------------------  

- O senhor Presidente da Câmara referiu que os convites dirigidos aos senhores Vereadores deverão ser 

recebidos em breve, pois a inauguração do espaço está agendada para o próximo dia 15 de setembro, às 

18:30 horas, com a presença da senhora Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Dr.ª Ana Paula 

Amendoeira.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 26 de julho de 2017 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 26 de julho de 2017.  ----------------  

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 23 de agosto de 2017 – A 

Câmara aprovou, com quatro votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 23 de agosto de 2017. 

A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa 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 quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente referiu que no dia 26 de 

agosto, todo o executivo em regime de permanência esteve presente na 3.ª edição da “Festa da Minha 

Terra”, na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo, iniciativa que pretende juntar pessoas nascidas no 

Concelho mas que se encontram a residir no estrangeiro ou noutras localidades do país. Os participantes 

foram recebidos pelo executivo municipal por volta da hora de almoço. Ao som do cante alentejano e da 

música popular, os participantes almoçaram gaspacho e porco no espeto. Na parte da tarde, atuaram a 

Tuna do Pólo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca – Universidade de Évora; o 

Grupo Coral “Moços da Vila”; o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo; o Grupo Coral “Malha 

Vacas”; o Grupo de Cavaquinhos da Associação de Cantares Populares Seara Nova e o Grupo “De Moda 

em Moda”. A iniciativa contou ainda com baile a cargo de Jorge Nunes. O Senhor Presidente referiu que 

esta foi a forma encontrada pelo Município para voltar a trazer à sua terra natal os verdadeiros 

embaixadores desta região, uma vez que são eles que levam o nome do concelho pelo país e não só. À 

noite, decorreu a iniciativa “Memórias em fita: o barro de Viana (décadas de 60 e 70)”, na Praça da 
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República, em Viana, tendo sido transmitidos dois documentários sobre a produção oleira de Viana do 

Alentejo nas décadas de 60 e 70 do século XX e ainda um excerto de um documentário que está a ser 

produzido por António Menezes. Todo o executivo em regime de permanência esteve presente, tal como 

o próprio António Menezes e Luis Banha investigador vianense na área da olaria. Esta iniciativa 

proporcionou a visualização de dois documentários sobre a produção oleira nas referidas décadas do 

século XX, salientando os métodos de produção tradicionais e o contexto da Escola de Olaria Médico de 

Sousa, associada a nomes como Júlio Resende, Aníbal Alcino e Francisco Lagarto. O Senhor Presidente 

informou que o primeiro registo, “Artistas e Artesãos – Cerâmica de Viana do Alentejo”, foi rodado em 

1963 e restaurado pela Cinemateca Portuguesa, com o patrocínio deste Município. Este vídeo apresenta a 

Escola Médico de Sousa nas suas vertentes pedagógica e lúdica, centrando-se nas componentes de 

modelagem do barro e pintura em cerâmica. O segundo registo, “Presença do Passado – Olaria de Viana 

do Alentejo”, foi gravado em 1973 no âmbito do programa “Presença do Passado” e centra-se na antiga 

olaria do Mestre Laranjo, situada no antigo Convento do Bom Jesus e nos processos de modelagem e 

cozedura utilizados por esta antiga olaria tradicional. Foi ainda possível assistir a um excerto do 

documentário que está a ser produzido por António Menezes, o qual pretende efetuar o retrato da olaria 

vianense até aos dias de hoje. Foram entregues a sete participantes do Curso de Oleiro, que está a 

decorrer em Viana do Alentejo, as peças e os certificados do ateliê “Cores do Barro de Viana”, que teve 

lugar em junho, no âmbito da iniciativa “Bom dia Cerâmica”. O Senhor Presidente recordou que o 

referido Curso de Oleiro decorre desde abril, sendo promovido pelo Município e pelo IEFP – Instituto de 

Emprego e Formação Profissional de Évora, no qual participam dezasseis formandos. Este curso tem a 

duração de 14 meses e os formandos terão uma dupla certificação: equivalência ao 9.º ano de 

escolaridade e aprendizagem de uma profissão. Pretende-se que isto seja uma mais-valia para ingresso 

no mercado de trabalho ou até mesmo para a criação do próprio emprego, dado que neste momento a 

arte de oleiro corre perigo de extinção.   --------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que também no dia 26 de agosto, o Chefe do seu Gabinete de Apoio 

Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente no Almoço de Aniversário da Associação de Caçadores de 

Viana do Alentejo, no Salão dos Bombeiros desta localidade.  --------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 1 de setembro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal 

– Miguel Bentinho, esteve presente na sessão de encerramento do “Agosto Jovem”, um projeto 

promovido pela Associação Sementes de Esperança, sedeada em Portel, em parceria com o Município e 

também com a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, que cedeu as instalações para as componentes 

teóricas. Este projeto, iniciado a 25 de julho, foi dirigido a jovens com o 12.º ano de escolaridade, na 

situação de desempregados e que desejassem ocupar as férias. Para além da componente formativa, os 
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participantes desenvolveram atividades práticas, culturais, desportivas e de cidadania. Pretendeu-se 

possibilitar a estes jovens um enriquecimento curricular, fomentando relações de proximidade com a 

comunidade. Os participantes tiveram acesso a uma bolsa de 282,50€ (duzentos e oitenta e dois euros e 

cinquenta cêntimos), financiada pela Associação Sementes de Esperança através do POISE – Programa 

Operacional de Inclusão Social e Emprego.  ----------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que também no dia 1 de setembro, esteve presente na reunião mensal 

do Conselho de Administração da GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, E.I.M, em Évora.  ------------  

- O senhor Presidente informou que ainda no dia 1 de setembro, todo o executivo em regime de 

permanência esteve presente no “Summer End”, encerramento oficial do Programa Summer, na Quinta 

da Joana. Os participantes de todas as quinzenas e das três freguesias do Concelho reuniram-se para a 

prática de várias atividades e ainda para realização de um acampamento no referido local que, por 

motivos de segurança, esteve encerrado no período compreendido entre as 19h do dia 1 de setembro e 

as 12h do dia 2 de setembro. O Senhor Presidente recordou que esta é a sétima edição do programa, o 

qual já envolveu perto de um milhar de inscrições ao longo das seis edições anteriores. O Summer 

procura disponibilizar um espaço de ocupação de tempos livres com um programa bastante diversificado, 

com destaque para a prática desportiva e para as atividades lúdicas e culturais. Com diversos ateliers e 

visitas de estudo, as atividades planeadas procuram proporcionar novas experiências e estímulos, 

visando o desenvolvimento de novas aprendizagens, o sentido de cooperação e ainda o relacionamento 

interpessoal. O Senhor Presidente referiu ainda que este Programa é promovido pelo Município e pela 

Junta de Freguesia de Alcáçovas, contando com o apoio de diversas instituições e entidades do Concelho. 

Uma das novidades desta sétima edição foi o alargamento do número de vagas, que passaram de 45 para 

60 em cada uma das cinco quinzenas. O Senhor Presidente referiu que, embora ainda não tenha sido 

realizada a reunião de balanço com as várias entidades envolvidas, o retorno que já recebeu dos técnicos 

é bastante positivo.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que no dia 2 de setembro, todo o executivo em regime de permanência 

esteve presente na sétima edição do Almoço dos Ganhões, promovido pelo Grupo Cultural e Desportivo 

de Aguiar, com o apoio do Município e das três J untas de Freguesia do Concelho. Neste almoço, que já é 

uma marca daquela freguesia, é recriada a forma como os trabalhadores rurais confecionavam o seu 

“cozido”, numa panela de barro e em lume de chão. O dia começou com uma caminhada organizada pelo 

Projeto “Alcáçovas Outdoor Trails” e a tarde foi animada musicalmente por João Realista. O Senhor 

Presidente referiu ainda que com o objetivo de divulgar e valorizar a nossa olaria, os pratos e os copos 

utilizados neste evento foram concebidos pelos alunos do Curso de Oleiro.  --------------------------------------- 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/09/2017  Fl.7 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

- O senhor Presidente referiu que no dia 3 de setembro, com o senhor Vereador Paulo Manzoupo e com o 

Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente no Encontro de 

Acordeonistas do Concelho, que decorreu na Praça da República, em Viana do Alentejo, uma iniciativa 

que marca o início do “Viana em Festa”. Este encontro juntou no mesmo palco nove acordeonistas – 

António Horta Nova, António Massapina, Jerónimo Rosa, Joaquim Charrua, José Francisco Silva, Vítor 

Serrano, Jorge Nunes, Milene Pratas e Rafael Zabumba, de várias gerações, tendo o mais novo 15 anos e 

o mais velho 80. Durante este Encontro, o público ouviu diversos temas populares e dois poetas do 

Concelho – Edmundo Boleto e António Prates, que declamaram poemas da sua autoria. A iniciativa 

“Viana em Festa” contará, no dia 14 de setembro com uma Caminhada Noturna, promovida pela UCC – 

Unidade de Cuidados na Comunidade de Viana do Alentejo. No dia 16 de setembro, no Cineteatro 

Vianense decorrerá o III Encontro de Poetas do Concelho, que surge depois do sucesso alcançado nas 

edições anteriores, nos quais participaram cerca de 32 poetas e/ou familiares de poetas já falecidos, 

tendo a troca de experiências contribuído para a preservação desta expressão popular, bastante 

enraizada neste Concelho. Ainda no dia 16 de setembro, irá decorrer o Baile da Feira d’Aires, com Nuno 

Florindo, na sede da Sociedade Vianense, organizadora do evento. No dia 17 de setembro decorrerá o XIX 

Passeio de Cicloturismo, organizado pela Casa do Benfica de Viana do Alentejo e à noite, será 

apresentada, no Cineteatro Vianense, a peça de teatro “Orai e bebei”, pelo Grupo Quarto Crescente 

Teatro, inserida também na programação do projeto “Alentejo em Cena”. No dia 19 de setembro, será 

exibido, também no Cineteatro Vianense, o documentário “Romeiros”, de Luís Godinho, baseado em 

imagens recolhidas durante a XVII Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo. O “Viana em Festa”, 

promovido pelo Município e pela Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, terminará no dia 21 de 

setembro, com o concerto acústico do cantor e compositor Berg, no Cineteatro Vianense. -------------------  

- O Senhor Presidente informou que nos dias 4, 5 e 6 de setembro decorreu a entrega dos manuais 

escolares e cadernos de fichas aos alunos do 1.º e 2.º Ciclos, em Alcáçovas, em Viana do Alentejo e em 

Aguiar, respetivamente. Cerca de 1520 manuais escolares e cadernos de fichas foram oferecidos pelo 

Município aos cerca de 305 alunos do 1.º e 2.º Ciclos do Concelho, no ano letivo de 2017/2018, 

representando um investimento superior a 20.000,00€ (vinte mil euros), aproximadamente o dobro do 

investimento realizado no ano anterior. Relativamente ao 1.º Ciclo, o Município apenas ofereceu os 

cadernos de fichas, uma vez que os manuais serão distribuídos gratuitamente pelo Ministério da 

Educação. Aos alunos do 2.º Ciclo, o Município distribuiu gratuitamente os manuais escolares e os 

cadernos de fichas, estes últimos considerados como material de apoio escolar supletivo. O Senhor 

Presidente referiu que esta medida permite aliviar o esforço financeiro das famílias no arranque e 

preparação do novo ano letivo e por outro lado, garante que todos os alunos dos mencionados Ciclos 
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tenham acesso aos respetivos manuais. O Senhor Presidente recordou que no passado ano letivo, 

2016/2017, o Ministério da Educação ofereceu os manuais escolares aos alunos do 1.º ano do 1.º Ciclo, 

tendo o Município oferecido os cadernos de fichas a estes alunos e os manuais escolares e cadernos de 

fichas aos alunos do 2.º, 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo.  ----------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que no dia 4 de setembro, dia da assinatura do Tratado de Alcáçovas, em 

1479, e dia da inauguração do Paço dos Henriques, Horto e Capela de Nossa Senhora da Conceição após a 

requalificação, em 2016, este presente com o Senhor Vice-Presidente na Sessão de Abertura da I Semana 

PAGUS. O Projeto PAGUS, em termos genéricos, trata-se de um projeto museográfico pioneiro, enfocado 

na promoção de marcas identitárias do território com impacto relevante para a região, como é o “Fabrico 

dos Chocalhos”, inscrito na Lista de 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 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. Após a sessão de abertura, decorreu a conferência 

“Rurality world in the Museum of European and Mediterranean Civilizations in Marseille (MuCEM) throw 

the permanent exhibition and collections”, da autoria do Dr. Edouard de Laubrie, curador do 

Departamento de Agricultura e Alimentação do MuCEM – Musée des civilisations de l’Europe e de la 

Méditerranée, Marselha, tendo a mesma sido apresentada pelo Professor Dr. Jorge Freitas Branco, ISCTE 

– Instituto Universitário de Lisboa. Posteriormente, decorreu a Sessão Oficial Comemorativa do Tratado 

da Paz das Alcáçovas, com a apresentação dos prémios PAGUS. O Prémio PAGUS para a História, 

apresentado pela professora Margarida Garcez Ventura da Academia Portuguesa de História, em 

representação da Professora Dra. Manuela Mendonça, Presidente desta Academia, pretende distinguir 

obras de investigação sobre os reinados de D. João II e D. Manuel I, dirigido particularmente para jovens 

investigadores. O Prémio PAGUS para as boas práticas para a salvaguarda do património cultural 

imaterial, apresentado pelo Professor Dr. Filipe Themudo Barata, responsável pela Cátedra UNESCO – 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em património imaterial e saber 

fazer tradicional, da Universidade de Évora, pretende distinguir projetos de excelência na área da ética e 

da salvaguarda do Património Cultural Imaterial. A tarde terminou com a inauguração da exposição “(…) 

Esta coisa tão nossa de querer ser Património da Humanidade”, com cartoons de Luís Afonso, que 

também esteve presente. No dia 5 de setembro, teve lugar a conferência “Conhecimento técnico e 

práticas de gestão da água no mundo árabe. A importância da obra de Mohammed El Faiz”, pelo 
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Professor Dr.  Filipe Themudo Barata, com apresentação de Rita Marques, colaboradora do Paço dos 

Henriques. De seguida, passou o documentário “Viaggio in Alentejo I (2017), com a presença do 

realizador Simone Cannova, de nacionalidade italiana. O Senhor Presidente informou ainda sobre o 

programa para os dias seguintes: no dia 6, no período da tarde, irá decorrer a conferência 

“Patrimonialização e musealização de referências culturais imateriais: reflexões sobre as experiências das 

Matrizes do Samba (Brasil) e do Fado (Portugal) ”, pela Professora Dra. Elizabete de Castro Mendonça, da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, apresentada pelo Dr. Fernando Cabral, da empresa 

Sistemas do Futuro. De seguida, o documentário “Viaggio in Alentejo II/II (2017), também de Simone 

Cannova. No dia 7 de setembro irá decorrer a conferência “O sistema de documentação e comunicação 

do projeto de candidatura de Páscoa na Idanha às Boas práticas para a salvaguarda do património cultural 

imaterial (UNESCO)”, pelo Dr. Fernando Cabral –  da empresa Sistemas do Futuro, apresentada pelo Dr. 

Paulo Lima, do Programa PAGUS. De seguida, será apresentada a plataforma digital www.pagus.pt. 

Posteriormente, decorrerá a assinatura do Protocolo para a Constituição Formal do PAGUS, entre o 

Município de Viana e a ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. Ainda no dia 7, será 

apresentado o Festival Pax Musicae, a música como espaço de diálogo entre culturas e civilizações em 

conflito, pelo Professor Dr. Paolo Scarnecchia, de origem italiana. O dia 7 encerrará com a passagem do 

documentário “Chocalhos de Alcáçovas” (1963), da série Artistas e Artesão, da Cinemateca Portuguesa. 

Por último, no dia 9, terá lugar a caminhada “5000 Passos à volta do Paço”, organizada pelo Projeto 

Alcáçovas Outdoor Trails. No período da tarde, decorrerá a conferência “Mestres Chocalheiros em 

Alcáçovas: emergência, organização e afirmação socioeconómica de um grupo profissional entre os 

séculos XVIII e XIX”, pela Mestre Ana Pagará, Diretora do Mosteiro de Alcobaça e membro da Academia 

Portuguesa da História, conferência esta apresentada pelo Dr. António Padeirinha, Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. Posteriormente, 

decorrerá a apresentação do projeto “AQUA”, pelo Dr. Paulo Lima, do Programa PAGUS, e que contará 

com a presença do Eng.º Fernando Moital e do Fotógrafo António Cunha. De seguida, será apresentado o 

CHOCALHO PAGUS 2018, com as presenças da Designer Mónica Gonçalves, do Mestre Chocalheiro 

Joaquim Sim Sim e do Mestre Esquilaneiro Rodrigo Sim Sim. Por último, será encerrada oficialmente a I 

Semana PAGUS.  ----------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 5 de setembro esteve presente numa reunião na CIMAC – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central sobre a avaliação global da reforma do mapa judiciário, 

solicitada pelo Ministério da Justiça, através da DGAJ – Direção-Geral da Administração da Justiça, com 

vista à recolha de sugestões.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto cinco) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de 

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

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

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

Ponto seis) Abertura das propostas relativas aos divertimentos a instalar na Feira D’Aires/2017 – Em 

conformidade com a deliberação tomada na reunião de 23 de agosto de 2017, foram recebidas em carta 

fechada as seguintes propostas relativas à instalação de divertimentos na Feira D’Aires/2017: 

- Francisco Manuel Rosa Bicho / Carrossel Infantil – 116,00 €;   --------------------------------------------------------- 

- Diversões Simões, Ld.ª / Pista Infantil – 116,00 €;  ------------------------------------------------------------------------ 

- Diversões Simões, Ld.ª / Pista Infantil “Magic Cars” – 116,00 €; ----------------------------------------------------- 

- José Luis Mendonça / Pista de Automóveis de Adultos – 2.572,00 €; ----------------------------------------------- 

- Paulo Mendonça / Pista de Automóveis de Adultos – 2.352,00 €; --------------------------------------------------- 

- Diamantino José Maldonado / Pista de Automóveis de Adultos – 2.124,50 €; ------------------------------------ 

- Diamantino José Maldonado / Pista de Automóveis de Adultos – 1.894,00 €; ------------------------------------ 

- Florival Maldonado / Pista de Automóveis de Adultos – 1.780,00 €; ------------------------------------------------ 

- Ana Catarina Ventura Pina – 655,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a montagem dos três divertimentos infantis (carrossel e 

duas pistas) e a montagem da pista de automóveis de adultos de José Luis Mendonça, por ter proposto o 

montante mais elevado.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto sete) Proposta de ratificação da 38.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a 

Câmara ratificou a 28.ª alteração ao Orçamento da Despesa.  ---------------------------------------------------------- 

Ponto oito) 40.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a Câmara aprovou a 

40.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa.  ------------------------------------------------------------------ -  

Ponto nove) 16.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a 

Câmara aprovou a 16.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  --------------------------  

Ponto dez) 26.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e 

duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a Câmara 

aprovou a 26.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. ------------------------------------------ 

Ponto onze) Proposta de redução do montante destinado ao recrutamento de novos postos de 

trabalho no ano de 2017 – O senhor Presidente apresentou uma proposta de redução do montante 
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destinado ao recrutamento de novos postos de trabalho. Relembrou que na reunião de 25 de janeiro de 

2017, a Câmara Municipal deliberou sobre o montante máximo para fazer face aos encargos com o 

recrutamento de trabalhadores para novos postos de trabalho, tendo fixado esse montante em 40.461,00 

€, que estava previsto destinar-se à ocupação de postos de trabalho na sequência da abertura de 9 

procedimentos concursais. Previa-se na altura que o pessoal a recrutar iniciasse as suas funções a partir 

do mês de outubro de 2017. Em 26 de abril de 2017, no âmbito da primeira alteração ao Mapa de Pessoal 

do Município, foi prevista a abertura de mais 4 procedimentos concursais, pelo que a rubrica orçamental 

respetiva foi reforçada com mais 9.000,00 €. -------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo às fases em que se encontram os procedimentos concursais respetivos, constata-se não ser 

necessária a totalidade da verba a eles destinada. Sendo possível, através de alteração orçamental, afetá-

la a outras rubricas de despesa corrente, com necessidades de reforço. --------------------------------------------  

A importância proposta para retirar da rubrica orçamental “Recrutamento de Pessoal para novos postos 

de trabalho” é de 42.300,95 €. Esta proposta foi aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções 

por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa.  -----------------------------------------  

O senhor Vereador João Penetra justificou a sua abstenção pelo facto de considerar que seria vantajoso 

que os procedimentos concursais para admissão de pessoal já estivessem concluídos.  ------------------------  

A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos referiu que os referidos procedimentos não podem, nesta data, 

estar mais adiantados, em virtude da ausência prolongada, por motivo de doença, da Técnica Superior 

afeta ao Setor de Pessoal – Dr.ª Paula Coelho e da saída, na mesma altura, da Técnica Superior Jurista – 

Dr.ª Cláudia Ribeiro, atualmente em mobilidade na ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Segunda proposta de alteração ao Mapa de Pessoal (consolidação de situações de 

mobilidade) – A Câmara deliberou por unanimidade submeter à Assembleia Municipal, entidade 

competente para aprovar o Mapa de Pessoal, nos termos do n.º 4 do artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a seguinte proposta de alteração do 

Mapa de Pessoal de 2017, consubstanciada na criação dos seguintes dois postos de trabalho a preencher 

na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com o objetivo de 

permitir a consolidação da situação de mobilidade de duas trabalhadoras que se encontram em exercício 

de funções no Município de Viana do Alentejo, pertencendo ainda ao Mapa de Pessoal do Município de 

Alvito: 

a) Um posto de trabalho de Técnico Superior, com licenciatura na área de Biblioteca, Documentação e 

Arquivo competindo-lhe exercer com autonomia e responsabilidade funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, avaliação de métodos e processos de natureza técnica e ou cientifica, que 
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fundamentem e preparem a decisão, enquadrados em conhecimentos profissionais inerentes à 

licenciatura, nomeadamente: - estabelecer e aplicar critérios de organização e funcionamento dos 

serviços; - selecionar, classificar e indexar documentos sob a forma textual, sonora, visual ou outra, 

desenvolvendo e adotando sistemas de tratamento automático ou manual; - definir procedimentos de 

recuperação e exploração de informação; - apoiar e orientar o utilizador dos serviços; - promover ações 

de difusão, a fim de tornar acessíveis as fontes de informação; - coordenar e supervisionar os recursos 

humanos e materiais necessários às atividades a desenvolver e proceder à avaliação dos resultados.  -----  

Na sequência da saída da Assistente Técnica Lúcia da Conceição Nunes Manilhas por motivo de 

aposentação, no dia 1 de Janeiro de 2017, o Município de Viana do Alentejo necessitou com caráter de 

urgência de preencher um posto de trabalho na Biblioteca de Viana do Alentejo, para manter o bom 

funcionamento dos serviços.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tratando-se de uma trabalhadora com formação superior na área de Bibliotecas e Documentação, veio 

dinamizar a rede de Bibliotecas Municipais (Biblioteca de Viana do Alentejo, Polo da Biblioteca em 

Alcáçovas e Polo da Biblioteca em Aguiar), implementando novas atividades e promovendo a interação 

entre a Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo e os respetivos Polos nas freguesias de Alcáçovas e de 

Aguiar. Após a mudança de edifício das instalações da Biblioteca Municipal a Técnica Superior em causa 

está ainda a proceder à restruturação daqueles serviços.  ---------------------------------------------------------------  

b) Um posto de trabalho de Assistente Operacional cabendo-lhe exercer funções de natureza executiva, 

de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 

complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos 

órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico, responsabilidade pelos equipamentos sob a sua 

guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 

mesmos. Assegura o contato entre os serviços, efetua a receção e entrega de expediente e encomendas; 

anuncia mensagens, transmite recados, levanta e deposita dinheiro ou valores, presta informações 

verbais ou telefónicas, transporta máquinas, artigos de escritório e documentação diversa entre 

gabinetes; assegura a vigilância de instalações e acompanha os visitantes aos locais pretendidos; 

providencia pelas condições de asseio, limpeza e conservação de portarias e verifica as condições de 

segurança antes de se proceder ao seu encerramento. ------------------------------------------------------------------  

Na sequência da saída de vários Assistentes Operacionais por motivo de aposentação, o Município de 

Viana do Alentejo necessitou de preencher com caráter de urgência um posto de trabalho que permitisse 

assegurar: 

- Os contactos entre os vários serviços, a circulação de documentos e processos;  -------------------------------  
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- Contactos exteriores necessários aos serviços nomeadamente com as instituições bancárias e outras 

entidades; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No âmbito da atividade do Gabinete de Desenvolvimento Económico, assegurada pela Agência de 

Desenvolvimento Regional do Alentejo – ADRAL, em regime de prestação de serviços, a Assistente 

Operacional efetua os procedimentos práticos inerentes ao funcionamento do Gabinete e articula as 

respetivas atividades com a Agência prestadora de serviços.  ----------------------------------------------------------   

Ponto treze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo ao envio do pedido à 

Assembleia Municipal para assunção dos compromissos plurianuais decorrentes da Empreitada de 

Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas – A Câmara ratificou por 

unanimidade o despacho do senhor Presidente de 30 de agosto de 2017 que decidiu submeter à 

Assembleia Municipal o pedido de autorização para assunção dos compromissos plurianuais no âmbito 

da Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas. Esta decisão foi 

tomada ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

dada a urgência na recolha do elemento solicitado pelo Tribunal de Contas no âmbito da fiscalização 

prévia do contrato relativo à Empreitada já referida. O contrato da Empreitada de Requalificação do 

Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas foi celebrado a 29 de junho de 2017 e entregue no 

Tribunal de Contas para fiscalização prévia no dia 6 de julho de 2017. Existindo encargos financeiros em 

mais de um ano económico no âmbito desta Empreitada, o processo entregue no Tribunal de Contas foi 

instruído com a deliberação genérica da Assembleia Municipal tomada a 18 de novembro de 2016, 

autorizando a assunção de diversos compromissos plurianuais, entre eles os relativos a Empreitadas. O 

Tribunal de Contas, já na fase final de análise do processo, devolveu-o ao Município e solicitou uma 

deliberação específica para a assunção dos compromissos plurianuais decorrentes da Empreitada em 

causa por considerar que no mesmo não se verifica o disposto no n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, não podendo por isso ser utilizada a faculdade prevista na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. Em termos práticos, significa isto que a deliberação 

genérica da Assembleia Municipal não se aplica a este caso uma vez que o Projeto “Requalificação do 

Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas”, apesar de constar no Plano Plurianual aprovado, não 

apresentava nem dotação definida para o ano de 2017 nem dotação prevista para 2018. Pretende-se pois 

que a Assembleia Municipal autorize a assunção dos encargos plurianuais decorrentes desta Empreitada, 

ratifique todos os atos que entretanto foram praticados no pressuposto da existência dessa autorização e 

autorize a assunção dos compromissos plurianuais decorrentes da fiscalização da mesma Empreitada.  --  

Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo 

(corrida de touros) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 
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deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para a Associação Equestre de Viana do Alentejo a 

importância de 6.300,00 € (seis mil e trezentos euros), como comparticipação nas despesas de realização 

de uma corrida de touros por ocasião da Feira D’Aires/2017.  ----------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa votou contra, por objeção de consciência, dado discordar do 

destino do apoio.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do 

Alentejo (organização do evento “New Moments”) – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral e 

Etnográfico de Viana do Alentejo a importância de 500,00 € (quinhentos euros), como comparticipação 

nas despesas da iniciativa “New Moments”.  -------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos de Viana do Alentejo (4.º Festival de Acordeão) – 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 1.300,00 € (mil e trezentos 

euros), como comparticipação nas despesas de organização do 4.º Festival do Acordeão, a realizar por 

ocasião da Feira D’Aires/2017.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Seara Nova (III Encontro de Música Popular “Alentejo é Nossa Terra”) – Nos termos da proposta da 

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

Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova a importância de 650,00 € (seiscentos e cinquenta 

euros), como comparticipação nas despesas de organização do 3.º Encontro de Música Popular “Alentejo 

é Nossa Terra”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezoito) Proposta de alteração da cláusula 6.ª do Protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial de 

Viana do Alentejo (obras no Santuário de Nossa Senhora D’Aires) – O senhor Presidente apresentou 

uma proposta de alteração ao Protocolo celebrado com a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo 

e aprovado pela Câmara Municipal a 28 de julho de 2016. Este Protocolo regula a Cooperação do 

Município na implementação do Projeto de Conservação, Requalificação e Musealização do Santuário de 

Nossa Senhora D’Aires. O senhor Presidente referiu que nos termos da cláusula 6.ª desse Protocolo, o 

Município comprometeu-se a transferir para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo uma 

importância correspondente a 7,5% do montante de investimento previsto que é de 1.500.000,00 € (um 

milhão e quinhentos mil euros). Contudo, havendo agora a confirmação de que o financiamento 

comunitário deste Projeto não será de 85% mas de 75%, considera-se dever alterar a comparticipação do 
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Município para 12,5% do montante de investimento previsto. Neste pressuposto, propõe-se que a 

redação da cláusula 6.ª seja alterada em conformidade.  ----------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador João Penetra disse concordar com o aumento do apoio do Município a este Projeto 

pois o Santuário de Nossa Senhora D’Aires tem uma importância que extravasa o próprio concelho.  ------  

A proposta de alteração ao Protocolo foi aprovada por unanimidade.  ----------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de pedido à Assembleia Municipal de autorização para assunção dos 

compromissos plurianuais decorrentes da alteração do Protocolo celebrado com a Fábrica da Igreja 

Paroquial de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade a proposta do senhor Presidente 

no sentido de enviar à Assembleia Municipal o pedido de autorização para assunção dos compromissos 

plurianuais decorrentes da alteração do Protocolo celebrado entre o Município de Viana do Alentejo e a 

Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, relativo às obras no Santuário de Nossa Senhora D’Aires. 

 -  

Na sessão ordinária de 29 de setembro de 2016 a Assembleia Municipal havia autorizado a assunção dos 

compromissos plurianuais decorrentes da celebração do Protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial de 

Viana do Alentejo, relativo à cooperação quanto à implementação do Projeto de Conservação, 

Requalificação e Musealização do Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo. Nos termos 

da cláusula 6.ª do Protocolo aprovado pela Câmara Municipal a 28 de julho de 2016, o Município 

comprometeu-se a transferir para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, entre os anos de 

2016 e 2020, uma importância correspondente a 7,5% de 1.500.000,00 € (um milhão e quinhentos mil 

euros), montante estimado do investimento. Assim, a importância de 112.500,00 € (cento e doze mil e 

quinhentos euros) seria transferida para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, em tranches 

iguais de 22.500,00 € (vinte e dois mil e quinhentos euros) nos anos de 2016 a 2020. Com a alteração da 

cláusula 6.ª do Protocolo, no sentido de aumentar para 12,5% a comparticipação até então fixada em 

7,5% do montante estimado do investimento, o Município transferirá durante os anos de 2016 a 2020, 

não a importância de 112.500,00 € (cento e doze mil e quinhentos euros), correspondente a tranches 

anuais de 22.500,00 € (vinte e dois mil e quinhentos euros), mas sim a importância de 187.500,00 € 

(cento e oitenta e sete mil e quinhentos euros), correspondente a tranches anuais de 37.500,00 € (trinta e 

sete mil e quinhentos euros). Havendo aumento nas importâncias a transferir por via do Protocolo, 

submeter-se-á o assunto à Assembleia Municipal para que seja autorizada a assunção dos compromissos 

plurianuais decorrentes da alteração, dado que entre os anos de 2016 e 2020 serão transferidos mais 

15.000,00 € (quinze mil euros) anualmente, para além do previamente autorizado.  ----------------------------  

Ponto vinte) Proposta de envio de notificação para apresentação de pedido de legalização das 

construções, em situação ilegal, existentes no prédio sito na Anta, em Aguiar, de que é requerente 
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António Joaquim de Fonseca Viana (processo n.º 93/17) – Nos termos da proposta da Divisão de 

Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por unanimidade notificar o 

proprietário do prédio sito no Loteamento da Anta, em Aguiar, para que, no âmbito do processo n.º 

93/17 e no prazo de 30 dias contados da receção da notificação, apresente o pedido de legalização das 

construções existentes no prédio, previsivelmente em situação ilegal.  ---------------------------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de envio de notificação para a legalização da operação urbanística no 

prédio sito em “Chagana”, em Alcáçovas, de que é requerente António Joaquim Maia Fura – Nos 

termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por 

unanimidade notificar o requerente da operação urbanística no prédio “Chagana”, em Alcáçovas, para 

que no prazo de 30 dias contados da receção da notificação, apresente o respetivo pedido de legalização.  -  

Ponto vinte e dois) Proposta de envio de notificação para apresentação de pedido de legalização das 

edificações existentes, em situação ilegal, no prédio sito na Horta do Ramalhão, em Viana do Alentejo, 

de que é requerente “Casas de Sonho – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ld.ª (Remax – processo n.º 

109/17) – Nos termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara 

deliberou por unanimidade notificar os proprietários da Horta do Ramalhão, em Viana do Alentejo, para 

que, no âmbito do processo n.º 109/17 e no prazo de 30 dias contados da receção da notificação, 

apresentem o pedido de legalização das edificações existentes no prédio que se encontram 

previsivelmente em situação ilegal. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e três) Proposta de fixação do preço de venda do livro Poetas e Poesia Popular do concelho 

de Viana do Alentejo – Volume III – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade fixar em 5,00 € (cinco euros), com IVA incluído, o preço de 

venda do livro Poetas e Poesia Popular do concelho de Viana do Alentejo – Volume III.  -----------------------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com 

base na proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal 

respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à atribuição do cartão social do reformado, 

pensionista e idoso aos seguintes munícipes: 

- Margarida das Dores Cascalheira Carrapato Machado, de Viana do Alentejo;  -----------------------------------  

- Maria Jerónima Inêzinho Zambuja Pires, de Alcáçovas.  ----------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e cinco) Propostas de alteração temporária de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo 

– Na sequência de um pedido apresentado pela CDU de Viana do Alentejo, a Câmara deliberou por 

unanimidade permitir a interrupção do trânsito no Largo de S. Luis, em Viana do Alentejo (com exceção 

de um troço), no dia 9 de setembro, a partir das dezoito horas, por motivo de realização de um evento.  -  
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- Na sequência de um pedido apresentado por Ana Bagão, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar 

a interrupção do trânsito no dia 9 de setembro, na Rua Cândido dos Reis, em Viana do Alentejo, entre as 

dezoito e as vinte e uma horas, por motivo de inauguração de um estabelecimento comercial.  

- Com base na proposta da fiscalização, a Câmara deliberou por unanimidade: 

a) Proibir o estacionamento nos seguintes locais, em Viana do Alentejo, por ocasião da prova “17.º 

Grande Prémio de Atletismo Feira D’Aires: 

     - Parte da Rua Teófilo Braga;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

     - Travessa do Instituto;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     - Parque de estacionamento junto à Rotunda dos Hipermercados;  -----------------------------------------------  

     - Troço de estrada entre o Cemitério e a meta. -------------------------------------------------------------------------  

b) Proibir o estacionamento na Rua 5 de outubro, exceto cargas e descargas, no período da Feira;  ---------  

c) Proibir o trânsito automóvel no recinto da Feira, exceto para finalidade de abastecimento;  ---------------  

d) Determinar que o trânsito no recinto da Feira seja feito com entrada pela Estrada do Cemitério e saída 

pela Estrada do Outeiro e Monte das Paredes; -----------------------------------------------------------------------------  

e) Proceder à criação de parques de estacionamento no recinto da Feira.  -----------------------------------------   

Ponto vinte e seis) Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar – Com base na 

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

os seguintes subsídios no âmbito da Ação Social Escolar: 

Freguesia de Viana do Alentejo: 

A) Pré-Escolar: 

- Guilherme Filipe Pacato Falé, subsídio de almoço, escalão B;  --------------------------------------------------------  

B) 1.º Ciclo: 

- Rui Pedro Saldanha Emídio, subsídio de almoço, escalão B;  ----------------------------------------------------------  

- Martim Filipe Mochila Latas, subsídio de almoço, escalão B.  ---------------------------------------------------------  

Ponto vinte e sete) Proposta de atribuição do apoio de 50% do passe escolar a alunos do ensino 

secundário – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

deliberou por unanimidade comparticipar em 50% o passe escolar dos seguintes alunos do ensino 

secundário que frequentam estabelecimentos fora do concelho no ano letivo 2017/2018, dado que os 

cursos pretendidos não existem na área de residência dos alunos: 

- Laura Inês Merca Cruz, residente na freguesia de Alcáçovas e matriculada no 11.º ano, na área de 

Ciências Socioeconómicas do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo. -----------------------------------  

- Henrique Miguel da Silva Maia Branco, residente na freguesia de Alcáçovas e matriculada no 11.º ano, 

no Curso Técnico de Desporto do Ensino Profissional do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo. 
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- Ana Rita Rufas Curraleira, residente na freguesia de Alcáçovas e matriculada no 12.º ano, na área de 

Ciências Socioeconómicas do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo. -----------------------------------  

- Catarina Alexandra Rodrigues Caleiro, residente na freguesia de Alcáçovas e matriculada no 10.º ano, na 

área de Cientifico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas do Agrupamento de Escolas Severim de 

Faria de Évora.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e oito) Aprovação de proposta de protocolo de colaboração a celebrar com o Agrupamento 

de Escolas de Viana do Alentejo (1.º Ciclo do Ensino Básico) – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo de 

Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo referente ao 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 -  

Ponto vinte e nove) Aprovação de proposta de protocolo de colaboração a celebrar com o 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (Ensino Pré-Escolar) – Nos termos da proposta da Divisão 

de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo de 

Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo referente ao Ensino Pré-Escolar.  -------  

 

--- 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, 

 

 

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


