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ATA N.º 24/2017
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 22 / 11 / 2017

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

HORA DE ENCERRAMENTO: 17:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 16/11/2017
CAIXA ........................................................................................................................................................................ 4.408,50 €
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 ...................................................................................................

1.406.431,76 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................ 471.554,65 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ..............................................................................................................

6.312,52 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.728,32 €
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 ...............................................................................................

3.048,89 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006820050 ................................................................................................................ 14.474,36 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ............................................................................................................. 101.734,87 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................................... 88.408,31 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ....................................................................................................

158.262,98 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ........................................................................................................... 84.570,11 €
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 ............................................................................................................................. 1.410.840,26 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................. 1.271.581,04 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................ 139.259,22 €
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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 8 de novembro de 2017; --------------------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 ratificação do despacho do senhor Presidente de 7 de novembro de 2017 que
determinou o condicionamento do trânsito em Alcáçovas no dia 11 de novembro de 2017; ------------6. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente de 10 de novembro de 2017 que
determinou o condicionamento do trânsito em Viana do Alentejo no dia 11 de novembro de 2017; -7. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 6 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; -------------------------------------------------------------------8. Proposta de ratificação da 51.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------9. 52.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------------------------10. 23.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; -----------------------------------------------11. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas, no âmbito do
Projeto Alcáçovas Outdoor Trails; ----------------------------------------------------------------------------------------13. Proposta de abertura de concurso para atribuição da loja n.º 3 no Mercado Municipal de Alcáçovas;
14. Proposta de emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade no prédio misto
denominado “Barca”, sito em Viana do Alentejo; --------------------------------------------------------------------15. Proposta de fixação do prazo de trinta dias para apresentação de pedido de legalização no âmbito do
processo n.º 56AL/06, cujo requerente é Júlio José Tarrifa Monteiro; ------------------------------------------16. Proposta de definição das características gráficas de número de polícia a colocar, nos termos do
artigo 22.º do Regulamento Municipal de Toponímia e numeração de polícia e no âmbito do processo
n.º 10/12, cujo requerente é Filomena Augusta Pinto Xarope Fialho; -----------------------------17. Proposta de notificação para apresentação de pedido de legalização da construção anexa ao edifício
sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 29, em Viana do Alentejo (requerente Mónica
Alexandra Pinto Carlos de Abrunhosa e Sousa); ----------------------------------------------------------------------18. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de novembro de 2017 que isentou a
Freguesia de Viana do Alentejo do pagamento das taxas relativas a um pedido de licença de ruido; ---
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19. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de novembro de 2017 que concedeu
à Freguesia de Viana do Alentejo licença de ruido para a iniciativa “comemorações do S. Martinho”,
na noite de 10 de novembro de 2017. -----------------------------------------------------------------------------------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:
Neste período o Senhor Presidente informou que de acordo com o que foi transmitido pelo Senhor
Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Dr. Luís Capoulas Santos, a ampliação do
bloco de rega da Barragem do Alqueva terá início já em 2018, passando a abranger mais cinquenta mil
hectares, num investimento superior a 200.000.000,00€ (duzentos milhões de euros). Esta ampliação
incluirá um conjunto de obras, que se espera estar concluído até 2022 e abrangerá cinco novos blocos de
rega no distrito de Évora, entre os quais o de Viana do Alentejo. De acordo com o Senhor Ministro, a
ampliação do projeto do Alqueva enquadra-se no Plano Nacional de Regadios e vai implicar um
investimento global de 500.000.000,00€ (quinhentos milhões de euros) para a requalificação de regadios
obsoletos ou construção de novos. O Senhor Presidente realçou que este é um projeto de crucial
importância para potenciar o desenvolvimento da agricultura no concelho de Viana do Alentejo bem
como o desenvolvimento económico do Concelho e da região envolvente. ---------------------------------------- O Senhor Presidente informou que deu entrada no Município um requerimento da empresa
proprietária do Convento de Jesus, em Viana do Alentejo, solicitando a emissão do alvará de
licenciamento para a realização de obras de reconstrução e conservação no imóvel. O Senhor VicePresidente recordou que este alvará já tinha sido emitido mas que por motivos relacionados com a
atividade profissional do requerente, não foi possível ainda iniciar as obras prevendo-se que na próxima
Reunião de Câmara possa ser deliberada a concessão do referido alvará de licenciamento de modo a que
as obras no Convento de Jesus possam avançar. O Senhor Vice-Presidente referiu ainda que, ao contrário
de algumas informações falsas que circularam, este processo sempre teve a atenção da Câmara para a
sua resolução célere, tendo em conta o interesse patrimonial do imóvel em questão. -------------------------- O Senhor Presidente informou sobre o ponto de situação da segunda fase das obras de Requalificação
do Centro Histórico de Viana do Alentejo, à data de 6 de novembro. Estavam praticamente concluídos e
abertos ao trânsito os eixos definidos pela Rua das Escadinhas, Rua Teófilo Braga e Travessa dos Frades,
esta última até ao cruzamento com a Rua Miguel Bombarda. Estava-se também a ultimar o calcetamento
do troço nascente da Travessa dos Frades e da Rua das Parreiras, a que se seguiu a Rua de Vila Nova, que
liga o início da serra de Viana ao Largo de S. Luís. Entretanto, foram também retomados os trabalhos na
Rua da Água Abaixo, junto à Travessa do Instituto. ------------------------------------------------------------------------
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- O Senhor Presidente informou também sobre o ponto de situação da primeira fase das obras de
Requalificação do Centro Histórico de Alcáçovas, à data de 8 de novembro: iniciados há pouco mais de
um mês, estes trabalhos, à semelhança dos do Centro Histórico de Viana, têm estado a decorrer dentro
do calendário previsto. Encontrando-se já concluída a intervenção ao nível das infraestruturas na Rua dos
Aflitos (substituição e instalação de novas condutas de água, esgotos, pluviais e comunicações), estava-se
a proceder, à data, à colocação dos passeios laterais e das lajetas de pedra, seguindo-se a colocação do
pavimento em paralelepípedos de granito. Também já se encontra concluído, no que respeita às
infraestruturas, o troço da Rua do Açougue compreendido entre os limites norte das Travessas da Fonte e
dos Sevilhanos. O Senhor Presidente salientou que as obras de Viana e de Alcáçovas estão a ser
executadas, na sua grande maioria, com mão-de-obra do Concelho. ------------------------------------------------- O senhor Presidente, quanto à questão suscitada anteriormente pelo senhor Vereador José Filipe Cruz
acerca do Programa Eco-Escolas, disse já ter falado sobre esse assunto com a senhora Diretora do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. Esta confirmou que as propostas para a participação no
Programa Eco-Escolas, tal como para a participação noutros projetos, partem dos professores e não da
Direção do Agrupamento. Quanto ao Programa Eco-Escolas referiu ainda que em Alcáçovas não tem sido
possível a adesão ao mesmo por indisponibilidade de horário da Professora de Biologia. Acrescentou que
embora seja a Escola Dr. Isidoro de Sousa a aderir ao Programa Eco-Escolas, existem atividades que
abrangem as três freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se existe algum problema entre a Câmara e o senhor
Arquiteto Carlos Marques pois segundo ouviu dizer “há um contencioso que terá inclusive chegado à
barra do Tribunal”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vice-Presidente, a este propósito, disse que pela deturpação da realidade, a fonte da
informação do senhor Vereador Luis Miguel Duarte deve ser a mesma que durante a última campanha
eleitoral da CDU referiu que ele próprio (Vice-Presidente) tinha sido notificado para responder em
Tribunal. Acrescentou que tem conhecimento de que existe um contencioso, a nível profissional, entre o
senhor Arquiteto Carlos Marques e as Arquitetas da Câmara, tendo este feito queixa das mesmas na
Ordem dos Arquitetos. Tal situação não tem nada a ver com a Câmara e que o executivo tem muito boas
relações com o senhor Arquiteto Carlos Marques. Acrescentou ainda que este Arquiteto tem trabalhado e
trabalha com a Autarquia em alguns projetos, nomeadamente o da envolvente do Santuário de Nossa
Senhora D’Aires. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que não descerá ao nível do senhor Vice-Presidente,
evidenciado no início da resposta e que por isso não responderá a provocações que considera de baixo
nível. Sublinhou que fez apenas uma pergunta. ----------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente disse ao senhor Vereador Luis Miguel Duarte que a sua pergunta já encerra “uma
dose de intencionalidade pelo que deverá informar-se melhor antes de trazer os assuntos para a reunião
da Câmara”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente, quanto à acusação de baixo nível a que aludiu o senhor Vereador Luis Miguel
Duarte, disse que apenas fez uma observação que considera perfeitamente razoável e enquadrável no
contexto em que ocorreu. Em sua opinião, não considera que tenha sido ofensivo para ninguém. ---------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, quanto à sugestão do senhor Presidente para que ele se informe
primeiro antes de trazer os assuntos para a reunião da Câmara, disse discordar em absoluto,
considerando que é precisamente na reunião da Câmara que deverá procurar informar-se. ------------------- O senhor Presidente disse que já lhe chegou a informação de que o senhor Vereador Luis Miguel Duarte
está na Câmara “apenas para fazer política de terra queimada” mas nunca se atreveu a fazer-lhe essa
pergunta diretamente pois se a fizesse isso encerraria, à partida, intencionalidade. Acrescentou que em
todo o caso sempre é preferível esclarecer uma situação do que tomá-la como verdadeira logo à partida.
- O senhor Vice-Presidente, ainda em relação à queixa que o senhor Arquiteto Carlos Marques
apresentou na Ordem dos Arquitetos contra s Arquitetas Maria João Pereira e Maria Inês Núncio, disse
que recebeu uma notificação da referida Ordem para ser ouvido, no caso de querer. -------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, referindo-se às publicações que o senhor Presidente faz, no
facebook, a seguir às reuniões da Câmara Municipal, disse considerar que os munícipes estão a ser
iludidos. Em sua opinião, existe falta de transparência no que é divulgado pois é completamente omitido
o sentido das votações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente disse ao senhor Vereador Luis Miguel Duarte que as suas ações deveriam ilustrar
aquilo que ele diz e na realidade não é isso que acontece quando, apesar de referir que á nas reuniões da
Câmara que os assuntos devem ser esclarecidos, foi primeiro publicar no facebook as críticas à
publicitação das deliberações camarárias. ------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que em sua opinião o senhor Presidente está a comparar
o que não é comparável e que só ao fim da situação se repetir após três reuniões da Câmara é que ele se
referiu ao assunto na sua página de facebook. ------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente considerou lamentável a acusação de falta de transparência quando o objetivo de
publicitar as deliberações logo após a data em que são tomadas, é precisamente o contrário, ou seja, o
objetivo é torná-las públicas, de modo célere. O senhor Presidente acrescentou que não deixa de ser
curioso “este rótulo” de falta de transparência quando no final de 2009, à data de início de funções deste
executivo, nem os Documentos de Prestação de Contas estavam publicitados no site do Município. O
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senhor Presidente, ainda a este propósito, recordou que o atual Vereador Luis Miguel Duarte tinha sido,
até àquela data, adjunto do então Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou como é que a Tuna da Universidade Sénior é apoiada
pela Câmara, nomeadamente se esse apoio é atribuído ao abrigo de algum Regulamento. -------------------- O senhor Presidente esclareceu que o apoio é direto pois a Tuna faz parte integrante da Universidade
Sénior, não podendo estar integrada em qualquer Associação. --------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte pediu informação sobre a verba que é gasta anualmente com o
Jornal “Diário do Sul”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou que medidas foram tomadas pela Câmara acerca do
encerramento parcial da Estação dos Correios em Viana do Alentejo. ------------------------------------------------ O senhor Presidente referiu que no documento de suporte ao ponto três da ordem de trabalhos –
Informação sobre a Atividade da Câmara – são referidas as diligências efetuadas. ------------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz lembrou o pedido anteriormente feito, no sentido de lhe ser
facultada a execução do Plano de Atividades Municipais no que concerne à Feira D’Aires, nos três últimos
exercícios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à 22.ª edição da iniciativa “48 horas – Automóveis Antigos Alentejo 2017”, que passou
por este concelho no dia 11 de novembro, o senhor Presidente clarificou os motivos pelos quais o
Município não publicitou a iniciativa. Referiu que à data, o Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano se encontrava de férias e que o cartaz que ficou de ser enviado para o Município, não chegou a
ser recebido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente, a este propósito, acrescentou que a Empresa promotora do evento é do
Algarve e que a publicidade que eventualmente o Município viesse a fazer, seria sempre complementar à
da Organização. Disse ainda o senhor Vice-Presidente que uma pessoa ligada a uma Unidade de Turismo
Rural no concelho, queixou-se, através do facebook, da falta de publicitação do evento. ----------------------- O senhor Presidente acrescentou que nesta passagem pelo concelho, nunca foi equacionado o
alojamento, o qual ocorreu em Beja. A participação deste Município consistiu no corte do trânsito nas
vias por onde os automóveis antigos passaram e na comparticipação das despesas do almoço. O senhor
Presidente acrescentou ainda que teria sido normal publicitar a iniciativa, mas que o facto de tal não ter
acontecido, não é, em sua opinião, merecedor de tantos reparos. ---------------------------------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz referiu que também em Alcáçovas já foi realizada uma iniciativa
deste tipo e que nunca houve para a mesma qualquer apoio da Câmara à entidade organizadora,
concretamente a Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha Portuguesa. -------------------------------------------
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- O senhor Presidente, em resposta, pediu ao senhor Vereador José Filipe Cruz que exiba um pedido de
apoio que tenha sido formulado à Câmara para algo neste âmbito e que não tenha sido satisfeito, fora da
Semana Cultural, pois essa iniciativa tem um orçamento próprio e a coordenação é da Junta de Freguesia
de Alcáçovas. --------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente referiu que de futuro, sempre que quando o senhor Vereador José Filipe Cruz
trouxer assuntos para discutir apoios das Associações a que pertence, sairá da sala uma vez que não
considera ética essa prática. Acrescentou que “só espera que as reuniões de Câmara não se transformem
em espaços de discussão de interesses e negócios de Associações” e que “não está a ver um bom
começo”. No tocante às posições que tem assumido realçou que nunca trouxe para as reuniões da
Câmara qualquer questão relativa às Coletividades a que pertence. -------------------------------------------------- Na sequência desta intervenção relativa a impedimentos, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte
recordou que já tinha referido o seu impedimento no tocante à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo e à Casa do Benfica em Viana do Alentejo. --------------------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz, quanto a Associações a que pertence, referiu a Sociedade União
Alcaçovense, o Sport Club Alcaçovense e a Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha Portuguesa,
questionando se não pode seq uer emitir uma opinião sobre algo relacionado com estas Associações. ----- O senhor Presidente referiu que é claro que podem ser colocadas todas as questões que os senhores
Vereadores entenderem e que o tempo se encarregará de evidenciar algumas coisas, sendo certo que
algumas delas até já apareceram. ----------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, referindo-se à relação de pagamentos que lhe foi dada a
conhecer no âmbito da informação sobre a atividade da Câmara, disse que de facto “as contas
aparecem…” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente disse ao senhor Vereador Luis Miguel Duarte para que antes de falar, pense como
vai fundamentar as afirmações que faz. Acrescentou que está na Câmara desde 2009, em missão e que o
facto de não ter negócios, dá-lhe margem para poder falar à vontade. Nesta sequência, lançou aos
senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz o desafio de darem conhecimento à
Assembleia Municipal das suas incompatibilidades e impedimentos, através de declaração que para eles
não é obrigatória. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente lembrou um episódio que ocorreu durante a última campanha eleitoral e que
ilustra bem o aproveitamento político das situações: Referiu ter estado presente, em representação da
Câmara, numa sessão solene que decorreu na Sociedade União Alcaçovense tendo manifestado a
disponibilidade do Município para colaborar nas obras a realizar na Coletividade, referidas pela própria
direção. A força politica CDU, no seu jornal de campanha, sem que tivesse enviado qualquer pedido à
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Câmara Municipal sobre o montante e o tipo de apoio pretendido, veio referir que o apoio não tinha sido
concedido. Confrontado o Presidente da direção da Sociedade União Alcaçovense, este referiu que o
texto não lhe foi mostrado, conforme havia sido combinado, antes da publicação no jornal de campanha.
- Disse o senhor Vice-Presidente que isto foi claramente aproveitamento político e o manifesto conluio
entre a campanha politica da CDU e a direção da Sociedade União Alcaçovense. -------------------------------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 8 de novembro de 2017 – A
Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 8 de novembro de
2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou sobre o seguinte:
- No dia 7 de novembro esteve presente numa reunião extraordinária do Conselho Intermunicipal da
CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. A reunião foi adiada por não existir consenso
entre o PS – Partido Socialista e a CDU – Coligação Democrática Unitária na nomeação do Presidente
desta CIM – Comunidade Intermunicipal. Este facto prende-se com a legislação que regula as Autarquias
Locais – Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estipulando o n.º 2 do seu artigo 105.ª o seguinte: “As
deliberações do conselho metropolitano e do conselho intermunicipal consideram-se aprovadas quando
os votos favoráveis dos seus membros correspondam, cumulativamente, a um número igual ou superior
ao dos votos desfavoráveis e à representação de mais de metade do universo total de eleitores dos
municípios integrantes da área metropolitana ou da comunidade intermunicipal”. No n.º 3 do mesmo
artigo lê-se “Para efeitos do número anterior, considera-se que o voto de cada membro é representativo
do número de eleitores do município de cuja câmara municipal seja presidente”, ou seja, para a eleição
do Presidente deste órgão deve ter-se em conta o número de Câmaras vencedoras no distrito da CIM –
Comunidade Intermunicipal e o maior número de eleitores, ao contrário do que tem acontecido até
agora, em que apenas tem sido considerado o número de câmaras municipais. ---------------------------------- No dia 9 de novembro, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho esteve presente na
inauguração da exposição fotográfica “Labore e Um dia com os chocalhos”, de Luís Sertório Ovídio, na
Galeria da Fundação INATEL, em Évora. A exposição, organizada pelo Grupo Diário do Sul – Rádio
Telefonia, pelo Município de Évora e pela Fundação INATEL, pretende homenagear o trabalho das
pessoas que se dedicam à arte chocalheira. O autor, natural de Moçambique mas com ascendência
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alentejana, pretende evidenciar a oficina onde se produzem os chocalhos, os materiais de trabalho
utilizados e as etapas de construção. ------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 9 de novembro, o Senhor Vice-Presidente e o Senhor Vereador Paulo Manzoupo estiveram
presentes numa reunião com os munícipes de Alcáçovas, realizada no Auditório do Paço dos Henriques.
Esta reunião surgiu na sequência do aparecimento de algumas dúvidas relacionadas com o
desenvolvimento dos trabalhos da primeira fase da obra de Requalificação do Espaço Público do Centro
Histórico de Alcáçovas, particularmente por parte de munícipes residentes na área sujeita a intervenção,
ou que lá têm o seu estabelecimento comercial. Estiveram presentes na reunião, para além dos membros
do executivo municipal já referidos, o autor do projeto, a equipa de fiscalização, técnicos do Município e
da empresa responsável pela execução da obra. O Senhor Vice-Presidente considerou que a reunião foi
bastante produtiva, na medida em que os presentes viram as suas dúvidas esclarecidas. Também os
empresários com estabelecimentos na área de intervenção tiveram mais esta oportunidade para expor as
suas questões, de modo a ser encontrada a melhor solução para minorar as consequências naturais de
uma intervenção desta natureza. -------------------------------------------------------------------------------- No dia 10 de novembro, esteve presente numa reunião da Assembleia Intermunicipal da ATMTGLA –
Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago – Alqueva, que decorreu no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. Da Ordem de Trabalhos constou a eleição dos
Órgãos Sociais. Sobre a eleição da Assembleia Intermunicipal, foi eleito como Presidente da Mesa o
Ayuntamiento de Olivenza (Município de Olivença), como Vice-Presidente o Município de Moura e como
Secretário o Município de Alandroal. Neste momento, o Município de Viana é convidado, pois embora
tenha sido aceite nesta Associação, a efetivação da sua condição de associado só terá lugar após a
conclusão da alteração dos estatutos O processo de alteração envolve várias entidades, tendo em conta o
caráter transfronteiriço da Associação. Pretende-se que a inclusão do Município nesta Associação traga
benefícios para o Concelho, nomeadamente através do acesso a Fundos Comunitários dirigidos
especificamente a este tipo de associações e seus associados. --------------------------------------------------------- No dia 10 de novembro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do seu Gabinete de Apoio
Pessoal – Miguel Bentinho estiveram presentes no evento comemorativo do São Martinho, promovido
pela Junta de Freguesia de Viana do Alentejo. De forma a assinalar esta data, a referida junta de freguesia
promoveu um evento no Jardim do Altinho, em Viana, animado pelo Cante Alentejano, nas vozes do
Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo e do Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do Alentejo, com
oferta de castanhas assadas e de água-pé e com animação musical. ------------------------------ - No dia 11 de
novembro, no âmbito do 11.º Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios, que teve lugar em Tavira entre
os dias 5 e 12 de novembro, decorreu uma visita ao concelho de Viana do Alentejo, nomeadamente ao
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Santuário de Nossa Senhora D’Aires, ao Castelo, ao Centro Histórico de Viana, à empresa/fábrica
Chocalhos Pardalinho e ao Paço dos Henriques. A visita, que contou com cerca de quarenta participantes,
foi acompanhada pelo Senhor Vice-Presidente, em Alcáçovas. ------------------------- O concelho de Viana recebeu a 1.ª e 2.ª etapas da 22.ª edição das “48 Horas – Automóveis Antigos
Alentejo 2017”, promovida pelo Clube Português de Automóveis Antigos e pela ERTAR – Entidade
Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, que decorreu entre os dias 10 e 12 de novembro. Nesta
edição, na qual estiveram inscritas 92 viaturas e 200 participantes, os participantes puderam visitar, no
dia 11 de novembro, a empresa/fábrica Chocalhos Pardalinho, o Paço dos Henriques e o Castelo de Viana
do Alentejo. O evento foi coberto televisivamente pela RTP, estação à qual o Senhor Vice-Presidente deu
uma entrevista. O Senhor Vereador Paulo Manzoupo também acompanhou os participantes. ---------------- No dia 13 de novembro, participou numa reunião em Lisboa, com a Dra. Helena Luísa Minhava, Diretora
de Coordenação Comercial Sul dos CTT – Correios de Portugal, S.A., na sequência da tomada de
conhecimento, através da Junta de Freguesia de Viana, da redução do horário de funcionamento da Loja
CTT desta freguesia. A reunião foi solicitada com vista ao adiamento da entrada em vigor da redução de
horário até que eventualmente se encontrasse uma melhor alternativa. Porém, a reunião foi
improdutiva, na medida em que, embora tenha havido alguma abertura para se estudar uma melhor
alternativa, a Loja CTT de Viana do Alentejo teria mesmo que reduzir o horário a partir do dia 20 de
novembro, segundo aquela responsável dos CTT – Correios de Portugal, S.A.. Depois da referida reunião,
o Município, ciente dos transtornos que esta medida irá causar aos munícipes/clientes e
entidades/clientes, entre as quais o próprio Município, enviou um ofício para a Administração dos CTT –
Correios de Portugal, S.A., reportando o assunto e solicitando que o mesmo possa ser analisado
ponderadamente, com a Loja aberta todo o dia. O Município enviou também uma reclamação para a
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, autoridade reguladora deste setor, e para o Provedor
de Justiça, para tentar reverter a situação. O executivo continuará a envidar esforços, através de outras
ações, até atingir o seu objetivo que é a manutenção do horário da Loja tal como estava. --------------------- No dia 14 de novembro, o Senhor Vice-Presidente participou na reunião mensal do Conselho Diretivo da
AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, em Cuba. Devido ao facto de não terem sido
tratados todos os pontos da Ordem de Trabalhos e face à importância dos assuntos, foi agendada uma
outra reunião do Conselho Diretivo para o dia 17 de novembro, igualmente em Cuba. ------------------------- No dia 15 de novembro, dois Técnicos do Município estiveram presentes na Sessão sobre o Plano de
Investimento para a Europa, no auditório da CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo, em Évora, organizada pela própria Comissão de Coordenação, pelo Centro Europe
Direct Alentejo Central e Litoral, pela ADRAL – Associação de Desenvolvimento Regional do Alentejo, pela
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CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, pela Universidade de Évora, pela Câmara
Municipal de Évora, pela ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, pelo NERE – Núcleo
Empresarial da Região de Évora, e pelo PACT – Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia. O evento
contou com a participação da Representação da Comissão Europeia em Portugal, que abordou o Plano de
Investimento para a Europa e as oportunidades para a economia portuguesa. Contou igualmente com a
presença do Chefe do Gabinete do BEI – Banco Europeu de Investimento em Portugal, que falou sobre os
Instrumentos de Financiamento para investimentos estratégicos. ------------------------------------------------- No dia 16 de novembro, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente, reuniu com o Senhor Presidente
da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em Évora acerca do projeto conjunto
PAGUS – Centro Internacional para a Salvaguarda da Paisagem, do Património Cultural Imaterial e
Promoção. O PAGUS é, de uma forma sucinta, um projeto destinado à salvaguarda da paisagem e do
património cultural imaterial euro-mediterrânico e para a promoção do turismo sustentável, que resulta
de uma parceria entre o Município e a ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a
qual foi formalizada através da assinatura de um Acordo de Parceria, no passado dia 7 de setembro,
inserida na I Semana PAGUS, semana que assinalou as comemorações do Tratado de Paz de Alcáçovas (4
de setembro de 1479) e a abertura do conjunto histórico-arquitetónico do Paço dos Henriques, Horto e
Capela de Nossa Senhora da Conceição (4 de setembro de 2016). -------------------------- No dia 16 de novembro, o Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano reuniu com as
Associações com Concelho, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, para articulação
dos respetivos Planos de Atividades para o ano de 2018. --------------------------------------------------------------- No dia 17 de novembro, esteve presente na reunião do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de
Municípios do Alentejo Central, em Cuba, de modo a serem tratados os assuntos que constavam na
Ordem de Trabalhos da reunião do dia 14 de novembro, que foi adiada. Um dos assuntos foi a
“Nomeação do Secretário-Geral”, tendo em conta a saída recente do Engenheiro Curado para o
Município de Beja. O Município de Viana do Alentejo apresentou uma Declaração de Voto manifestando
o seu desagrado com a proposta de nomeação apresentada pelo Senhor Presidente do Conselho Diretivo,
João Português, Presidente da Câmara Municipal de Cuba, que propôs o Senhor Vítor Picado, ex-VicePresidente da Câmara Municipal de Beja. A referida Declaração de voto assentou em três aspetos: 1)
houve apenas uma proposta para nomeação do Secretário-Geral, não tendo sido realizado trabalho para
se encontrarem outras alternativas; 2) O Curriculum Vitae foi entregue “na hora”, não havendo
possibilidade de análise ponderada do mesmo ou de pedido de informações; 3) Através do Curriculum
Vitae apresentado, a proposta poderá ter contornos políticos, quando deveriam ser essencialmente
técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- No dia 18 de novembro decorreu, nas instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo, uma ação de formação subordinada ao tema “Organização, Gestão e
Resposta à Emergência em Ambiente Ferroviário”, promovida pela IP – Infraestruturas de Portugal e pela
CP – Comboios de Portugal, com o patrocínio dos Municípios de Viana do Alentejo e de Alvito. Esta ação
visou prestar informação sobre uma série de procedimentos cruciais para garantir uma maior e melhor
prestação de socorro em acidentes registados em ambiente ferroviário, nomeadamente riscos associados
à circulação rodoviária e apontamentos técnicos sobre tráfegos e material circulante. A iniciativa
destinou-se às forças de segurança dos concelhos de Viana do Alentejo e Alvito, serviços municipais de
proteção civil, entre outros. ----------------------------------------------------------------------------------- A Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos esteve no concelho de Viana do Alentejo no passado
dia 18 de novembro, para uma visita ao respetivo património, nomeadamente Paço dos Henriques,
Castelo de Viana e Santuário de Nossa Senhora d’Aires. Esta é uma Associação sem fins lucrativos,
fundada em 1983 e considerada ONG – Organização Não Governamental de Interesse Ambiental em
2003. Trata-se de uma grande Associação, senão mesmo a maior a nível nacional, de defesa do
património, que tem como objetivos contribuir para a conservação, proteção, divulgação e salvaguarda
do património fortificado português. Esta atividade foi realizada no âmbito do Plano Trimestral de Visitas
de Estudo da Associação e teve o acompanhamento de um Técnico do Município, promovendo visitas
guiadas aos monumentos do Concelho já referidos. Esta Associação já agradeceu, via e-mail, “o apoio e as
facilidades concedidas para a concretização da visita”. ---------------------------------------------------------------- No dia 20 de novembro, teve início oficialmente o ano letivo do Polo de Viana do Alentejo da
Universidade Popular Túlio Espanca / Universidade de Évora, com uma sessão no Cineteatro Vianense, na
qual estiveram, para além do Senhor Presidente e do Senhor Vice-Presidente, muitos alunos e
professores que integram o projeto. Ao longo de sete anos de trabalho e sucesso, o Polo de Viana do
Alentejo tem vindo a aumentar, de ano para ano, o número de alunos, bem como o número de cursos.
Esta resposta social, criada em 2010, tem vindo a contribuir para a promoção do envelhecimento ativo da
população e para a melhoria da sua qualidade de vida. Este projeto de educação não formal conta já com
seis polos: Viana do Alentejo, Portel, Alandroal, Escola Comunitária de São Miguel de Machede, Canaviais
e Reguengos de Monsaraz e envolve a participação de mais de mil pessoas. No presente ano letivo, para
além do Clube de Saúde Sénior, os alunos do Polo de Viana dispõem de mais nove cursos: Teatro, Língua
Inglesa, Costura e Diversos, Bordados e Costura, Conversas sobre Saúde, Informática, Alfabetização,
História e Cultura Local e Saúde e Socorrismo. ---------------------------------------------------------- No dia 21 de novembro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na reunião mensal da Assembleia
Intermunicipal da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, em Cuba. ---------------------------
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- No dia 21 de novembro, esteve presente na reunião mensal do Conselho Intermunicipal da CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. A pedido da CDU – Coligação Democrática
Unitária, a reunião foi mais uma vez adiada, pois ainda não existe consenso entre o PS – Partido Socialista
e a CDU – Coligação Democrática Unitária em relação à nomeação do Presidente desta CIM –
Comunidade Intermunicipal, conforme referido na informação da reunião deste órgão do dia 7 de
novembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 21 novembro, a Comissão Organizadora da Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo,
composta pela Câmara Municipal de Moita, pela Câmara Municipal de Viana do Alentejo, pela Associação
dos Romeiros da Tradição Moitense e pela Associação Equestre de Viana do Alentejo, reuniu em Viana do
Alentejo, com vista à realização do balanço da edição de 2017 e à preparação da edição de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso
de competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou
conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente, no uso de competência
subdelegada em matéria de administração urbanística. -----------------------------------------------------------------Ponto cinco) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 7 de novembro de 2017 que
determinou o condicionamento do trânsito em Alcáçovas no dia 11 de novembro de 2017 – Com quatro
votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a Câmara ratificou o
Despacho do senhor Presidente, exarado a 7 de novembro de 2017 que determinou o condicionamento
do trânsito em Alcáçovas, no dia 11 de novembro de 2017, por ocasião da passagem por este concelho da
22.ª Edição do evento “48 horas – Automóveis Antigos Alentejo 2017”, organizado pelo Clube Português
de Automóveis Antigos e pelo Turismo do Alentejo. ----------------------------------------Ponto seis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente de 10 de novembro de 2017
que determinou o condicionamento do trânsito em Viana do Alentejo no dia 11 de novembro de 2017
– Com quatro votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a
Câmara ratificou o Despacho do senhor Vice-Presidente, exarado a 10 de novembro de 2017 que
determinou o condicionamento do trânsito em Viana do Alentejo, no dia 11 de novembro de 2017, por
ocasião da passagem por este concelho da 22.ª Edição do evento “48 horas – Automóveis Antigos
Alentejo 2017”, organizado pelo Clube Português de Automóveis Antigos e pelo Turismo do Alentejo. ---Ponto sete) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 6 relativo à Empreitada de Requalificação
do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Com três votos favoráveis e dois votos
contra por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara aprovou o Auto
de Medição n.º 6 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana
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do Alentejo, no montante de 102.663,25 € (cento e dois mil seiscentos e sessenta e três euros e vinte e
cinco cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Luis Miguel Duarte justificou o seu voto contra pelo facto de constatar que continua
por corrigir a situação do poste inclinado no início da Rua das Escadinhas, em Viana do Alentejo, situação
a que já fez referência numa reunião anterior. -----------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente referiu que o Auto de Medição que hoje consta da ordem de trabalhos nada tem que
ver com o poste em causa. Voltou a dizer que há outras entidades a intervir na obra pelo que no final da
mesma, todas as anomalias ficarão corrigidas. ------------------------------------------------------------------O senhor Vice-Presidente acrescentou que o poste em causa será removido antes da obra ser concluída.
Ponto oito) Proposta de ratificação da 51.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a
Câmara ratificou a 51.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------Ponto nove) 52.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas
abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a
52.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------------------------------------Ponto dez) 23.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três votos favoráveis
e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara
aprovou a 23.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao
abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir as seguintes verbas:
- Para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova:
» Grupo de Música Popular / 4.º trimestre de 2016 – 205,20 € (duzentos e cinco euros e vinte cêntimos);
» Grupo de Música Popular / 1.º trimestre de 2017 – 203,10 € (duzentos e três euros e dez cêntimos);
- Para o Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas:
» Grupo Moços da Vila / 1.º trimestre de 2017 – 207,30 € (duzentos e sete euros e trinta cêntimos); ---» Grupo Moços da Vila / 2.º trimestre de 2017 – 207,30 € (duzentos e sete euros e trinta cêntimos). ---Ponto doze) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas, no
âmbito do Projeto Alcáçovas Outdoor Trails – Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano foi apresentada uma proposta de transferência de 600,00 € (seiscentos euros) para a Associação
dos Amigos das Alcáçovas, como comparticipação nas despesas das caminhadas realizadas no concelho,
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no âmbito do Projeto Alcáçovas Outdoor Trails. O senhor Vereador Luis Miguel Duarte pediu
esclarecimentos sobre os motivos desta proposta de transferência de verba tendo o senhor Presidente
informado que existe um Protocolo estabelecido com a Associação dos Amigos das Alcáçovas, outorgado
também pelas três Juntas de Freguesia, comprometendo-se o Município a comparticipar nas despesas
inerentes às caminhadas que são realizadas no concelho e que têm trazido um elevado número de
pessoas de fora. O senhor Vereador Luis Miguel Duarte reconheceu a importância do Projeto em causa,
sublinhando que a pergunta que fez teve o único propósito de ficar informado. --------------------------------A proposta de transferência de verba foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------Ponto treze) Proposta de abertura de concurso para atribuição da loja n.º 3 no Mercado Municipal de
Alcáçovas – Sob proposta do senhor Presidente e ao abrigo do Regulamento Municipal respetivo, a
Câmara deliberou por unanimidade abrir concurso para atribuição da loja n.º 3 no Mercado Municipal de
Alcáçovas. As propostas serão recebidas entre os dias 23 de novembro de 2017 e 29 de dezembro de
2017, não sendo definido qualquer uso para a loja e reservando-se a Câmara o direito de não aceitar a
instalação de qualquer atividade que considere incompatível com o espaço em que a loja se insere. Cada
concorrente só poderá apresentar uma proposta de utilização da loja e no caso de existir mais do que um
concorrente, a atribuição será efetuada por sorteio, na reunião deste órgão, a realizar no dia 3 de janeiro
de 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade no prédio
misto denominado “Barca”, sito em Viana do Alentejo – Nos termos do parecer do Gabinete Jurídico, a
Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável relativamente à constituição de
compropriedade no prédio misto denominado “Barca”, sito na freguesia de Viana do Alentejo, concelho
de Viana do Alentejo, inscrito na matriz cadastral rústica sob o artigo 114 da Secção N e inscrito na matriz
cadastral urbana sob o artigo 3445, conforme requerido por Manuel Isidoro Maldonado Cavaleiro,
representado por Amílcar José Maldonado Cavaleiro. ------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de fixação do prazo de trinta dias para apresentação de pedido de legalização
no âmbito do processo n.º 56AL/06, cujo requerente é Júlio José Tarrifa Monteiro – Nos termos da
Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou,
com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e
José Filipe Cruz, fixar em trinta dias o prazo a conceder a Júlio José Tarrifa Monteiro para apresentar o
pedido de legalização relativo à obra localizada na Travessa de S. Francisco, n.ºs 17 e 19 em Alcáçovas, no
âmbito do Processo n.º 56AL/06. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de definição das características gráficas de número de polícia a colocar, nos
termos do artigo 22.º do Regulamento Municipal de Toponímia e numeração de polícia e no âmbito do
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processo n.º 10/12, cujo requerente é Filomena Augusta Pinto Xarope Fialho – Nos termos da
Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por
unanimidade, no âmbito do Processo n.º 10/12 cuja requerente é Filomena Augusta Pinto Xarope Fialho,
que o número de policia a colocar na Rua Dr. Júlio Pereira Garrido, n.º 9, em Viana do Alentejo seja em
azulejo com as dimensões de 15 cm x 15 cm, com fundo branco e moldura e numeração em azul,
conforme vem sendo fornecido pelos Serviços do Município. --------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de notificação para apresentação de pedido de legalização da construção
anexa ao edifício sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 29, em Viana do Alentejo
(requerente Mónica Alexandra Pinto Carlos de Abrunhosa e Sousa) – Nos termos da Informação Técnica
da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou, com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz,
notificar a requerente Mónica Alexandra Pinto Carlos de Abrunhosa e Sousa para que apresente pedido
de legalização da construção anexa ao edifício sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, n.ºs 27 e
29, em Viana do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de novembro de 2017
que isentou a Freguesia de Viana do Alentejo do pagamento das taxas relativas a um pedido de licença
de ruido – Com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel
Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara ratificou o despacho do senhor Presidente exarado a 9 de novembro
de 2017 que isentou a Freguesia de Viana do Alentejo do pagamento das taxas referentes à emissão da
licença de ruido relativa às comemorações do S. Martinho, na noite de 10 de novembro de 2017, no
Jardim do Altinho, em Viana do Alentejo. Nos termos do n.º 7 do artigo 9.º do Regulamento da Tabela de
Taxas do Município, para a concessão da isenção solicitada foi reconhecido pelo senhor Presidente da
Câmara Municipal o interesse municipal da iniciativa e foi tomado conhecimento de que a receita não
arrecadada por via desta isenção importa em 55,63 € (cinquenta e cinco euros e sessenta e três
cêntimos), isto nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do referido Regulamento. ------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 9 de novembro de 2017
que concedeu à Freguesia de Viana do Alentejo licença de ruido para a iniciativa “comemorações do S.
Martinho”, na noite de 10 de novembro de 2017 – Com três votos favoráveis e duas abstenções por
parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara ratificou o despacho do
senhor Presidente de 9 de novembro de 2017 que concedeu à Freguesia de Viana do Alentejo a licença de
ruido para a iniciativa “comemorações do S. Martinho”, na noite de 10 de novembro de 2017, no Jardim
do Altinho, em Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22/11/2017
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____________

__________

____________

__________

--- 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,

