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ATA N.º 9/2017
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 03 / 05 / 2017

PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
JOÃO LUIS BATISTA PENETRA
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 17:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

- ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, Vereadora, por
motivos profissionais

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 27/04/2017

CAIXA ...................................................................................................................................................... 4.576,83 €
FUNDOS DE MANEIO ............................................................................................................................... 3.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES ......................................................................... 1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ................................................................................... 1.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 3 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA ............................................................... 1.000,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS .................................................................................

1.859.843,29 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .......................................................................................... 935.056,26 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ..........................................................................................

27.008,51 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................. 8.049,02 €
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 .........................................................................

215.198,18 €

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ............................................................................................ 116.276,64 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ....................................................................................... 154.249,83 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ...................................................................................

149.707,65 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ......................................................................................... 84.959,45 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 ............................................................................................ 50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................... 1.864.420,12 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................... 1.709.929,30 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS .......................................................................................................... 154.490,82 €
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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 19 de abril 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 da 17.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------6. Proposta de ratificação da 11.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------------------7. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente da Câmara que concedeu o acordo de
consolidação da mobilidade da Técnica Superior Linda Carina Russo Baixinho, a exercer funções na
CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central; -------------------------------------------------------8. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou alterações à sinalização
rodoviária, decorrentes do início dos trabalhos da Empreitada de Requalificação do Centro Histórico
de Viana do Alentejo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o
Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar; ---------------------------------------------------------------------------------10. Proposta de legalização de um telheiro para alfaias agrícolas, em Aguiar (Romeirinha); ------------------11. Propostas de reconhecimento de que a Associação Terra Mãe, Lar e Centro de Acolhimento para
Crianças e Jovens – Alcáçovas, prossegue fins de utilidade pública e de isenção do pagamento das
taxas urbanísticas relativas a uma obra de construção de garagem e vedação, em Alcáçovas; ----------12. Proposta de aprovação do Programa Preliminar relativo à Empreitada de Construção do Centro Social
de Aguiar; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades
Desportivas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Proposta de transferência de verba para a Paróquia de São Salvador de Alcáçovas (Romaria do
Espirito Santo); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso; --------------------------------17. Proposta de transferência de verbas para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova
(Inventário do Património Imaterial do concelho de Viana do Alentejo / comparticipação no
acréscimo das despesas); ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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18. Proposta de designação da fiscalização relativa à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do
Centro Histórico de Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------------19. Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia:
- No período de antes da ordem do dia, o Senhor Presidente referiu que ontem, dia 2 de maio, teve início
a segunda fase da Obra de Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo, sendo a Rua das
Escadinhas a primeira a ser intervencionada, dado ser uma das que mais necessita de reparação. O senhor
Presidente disse que tem sido feito um apelo à compreensão dos munícipes pelos inevitáveis incómodos
causados por obras desta natureza, fazendo notar que o objetivo é a melhoria do ambiente urbano na sua
globalidade. O senhor Presidente recordou que em 2014 foi concluída a primeira fase da Obra de
Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo realçando que desde então, nas zonas
intervencionadas, não se registaram quaisquer roturas. ------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Penetra manifestou o seu regozijo pelo facto de ter tido início a segunda fase
das Obras de Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo. Este Vereador referiu que em
Alcáçovas, o espaço entre o muro das Piscinas Municipais e a Rua da Bela Vista se encontra cheio de erva
muito alta, sendo necessária a respetiva limpeza. O senhor Vereador João Penetra recordou que
anteriormente tinha sido previsto um parque de estacionamento para aquele local. Acrescentou que em
sua opinião deveria ser pensada uma alternativa de uso para o referido espaço, dado que todos os anos se
enche de erva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda no período de antes da ordem do dia, o senhor Presidente referiu-se a um agradecimento do
Município de Vidigueira a este Município, pela cedência de estrados e de um gerador, por ocasião do
evento “Vidigueira Branco – Feira do Vinho e do Cante”. ------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente referiu-se também a um agradecimento da ATAM – Associação dos Trabalhadores
da Administração Local, no âmbito da realização de uma Reunião de Aperfeiçoamento Profissional, no
passado dia 18 de abril, no Cineteatro de Viana do Alentejo. A referida Associação agradeceu o
acolhimento do Município a esta iniciativa, enaltecendo “todo o magnífico apoio logístico que dispensou a
esta Reunião de Aperfeiçoamento Profissional, os excelentes coffee breaks e almoço e, ainda, o
inolvidável momento cultural do Cante Alentejano, oferecido a todos os participantes”. ------------------------- O senhor Presidente referiu-se ainda a um agradecimento manifestado pela Cooperativa Cultural
CulArtes, pelo apoio do Município relativamente à limpeza do jardim do edifício onde funciona a sede
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desta Cooperativa. A Direção da Cooperativa CulArtes informou estar bastante satisfeita com este apoio,
tal como todos os colaboradores, alunos e pais. -----------------------------------------------------------------------------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 19 de abril de 2017 – A
Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 19 de abril de 2017. ----------------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 18 de
abril tiveram inicio as comemorações dos 43 anos do 25 de abril. Integradas nas comemorações da
Revolução de abril, decorreram também as Comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e
Sítios 2017 – Em visita pelo Património do Concelho de Viana do Alentejo. O Município de Viana associouse à Direção Geral do Património Cultural e ao Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, e
promoveu, juntamente com algumas entidades parceiras, três périplos culturais pelas freguesias do
concelho. No dia 18 de abril, decorreu uma visita temática pedestre em Viana do Alentejo, denominada
“O Manuelino em Viana do Alentejo: Arte, Devoção e História”, tendo os participantes visitado o Castelo
de Viana do Alentejo (Igreja Matriz de Nossa Senhora da Anunciação, Igreja da Misericórdia e Cruzeiro
Manuelino), a Fonte da Renascença (Praça da República), a Ermida de Nossa Senhora da Graça e os
Portais manuelinos do núcleo urbano primitivo. No dia 19 de abril decorreu uma visita temática pedestre
na freguesia de Aguiar subordinada ao tema “Pelos Passos da História: Do Neolítico à Construção
Religiosa”, tendo os participantes visitado a Anta do Zambujeiro, a Ermida de Nossa Senhora da Piedade,
a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção e a Fonte do Paço. Por último, no dia 20 de abril, decorreu
na freguesia de Alcáçovas uma visita temática subordinada ao tema “Pelos Trilhos Patrimoniais da
Senhorial Vila de Alcáçovas”, tendo os participantes visitado a Igreja Matriz do Salvador, a Igreja da
Misericórdia, o Paço dos Henriques, Horto e Capela de Nossa Senhora da Conceição. Os participantes
foram informados, via programa próprio, para levaram farnel, de modo a almoçarem no Horto do Paço
dos Henriques. Após o período de almoço, visitaram a Fonte do Concelho e o Convento da Esperança. As
visitas foram acompanhadas por um Técnico do Município e a Autarquia garantiu o transporte dos
participantes entre as três freguesias do Concelho. -----------------------------------------------------------------------Ainda no âmbito das comemorações dos 43 anos do 25 de abril, no dia 21 de abril decorreu o espetáculo
de marionetas “O Tesouro”, no Cineteatro Vianense, direcionado aos alunos do 1.º Ciclo do Concelho.
Esta peça, apresentada pela Cafinvenções – Associação Artística, Cultural e Educativa, falou-nos sobre o
25 de abril e pretendeu consciencializar os espectadores que o grande tesouro encontrado foi, afinal, a
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liberdade. Trata-se de uma história baseada em factos reais que ensina que o grande tesouro deve
manter-se vivo e que só percebendo o passado se compreende o presente. No mesmo dia 21 de abril, o
Senhor Presidente, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal do
senhor Presidente – Miguel Bentinho, estiveram presentes na inauguração da exposição “Rostos da
Revolução”, no Cineteatro Vianense. Esta exposição foi cedida pela Fundação Mário Soares e foi
concebida para assinalar os 40 anos do 25 de abril de 1974, visando relembrar esses tempos através do
recurso à sátira e à fotografia. A exposição junta o cartoon de António e a fotografia de Carlos Gil, dois
autores que marcaram presença na revolução retratando-a através dos seus olhares. A exposição “Rostos
da Revolução” está repartida por seis núcleos: fotografias de personalidades da área política e militar,
cartoon inspirado nos painéis de S. Vicente, biografias de António e Carlos Gil, fotografias de
personalidades religiosas e de revolucionários, fotografias de personalidades das artes, fotografias de
manifestações e cronologia. Ao todo são 87 painéis com conteúdos escritos e fotográficos que permitem
mostrar e revisitar alguns momentos e figuras importantes da época que marcaram a vida coletiva do
país, como Ramalho Eanes, Freitas do Amaral, Zeca Afonso ou Carlos Paredes. A exposição esteve patente
ao público até ao dia 1 de maio e foi promovida pelo Município em parceria com as três Juntas de
Freguesia do Concelho. Após a inauguração da referida exposição foi exibido o documentário “As Armas e
o Povo”, também no Cineteatro Vianense, com o apoio da Cinemateca Portuguesa. Este documentário
retrata o período que vai do 25 de abril ao 1.º de maio de 1974, ilustrando a ação militar e a
movimentação de rua, tendentes ao desmantelamento do “aparelho social e político do fascismo”.
Paralelemente, analisam-se os principais eventos que, a partir de 28 de maio de 1926, contribuíram para
a consolidação da máquina corporativa inspirada por Salazar, destacando as atitudes de resistência
popular ou oposição armada, ao longo de 48 anos. São destacadas também as causas que levaram à
queda do consulado marcelista, e ainda testemunhos sobre a alvorada da “Revolução dos Cravos”. ------- O senhor Presidente informou que no dia 22 de abril, com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve
presente no XIII Encontro de Grupos Corais – Comemorações do XVII Aniversário do Grupo Coral
Feminino “Paz e Unidade”, de Alcáçovas, também inserido nas Comemorações do 25 de abril. Esta
iniciativa decorreu no Jardim Público, em Alcáçovas, e foi organizada pelo Grupo Coral aniversariante e a
Associação que o integra – Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense. De seguida, decorreu um
Jantar-Convívio no Centro Cultural de Alcáçovas. -------------------------------------------------------------------------- No dia 23 de abril, decorreu a já tradicional “Caminhada de Abril”, com partida das três freguesias do
Concelho rumo ao Monte do Sobral, ponto de encontro, onde muita animação aguardava os
participantes, bem como um lanche-convívio. ------------------------------------------------------------------------------
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- No dia 24 de abril decorreram iniciativas nas três freguesias do Concelho: em Aguiar, tiveram lugar um
Churrasco e Animação Musical no Jardim da Cooperativa, promovidos pela Junta de Freguesia local em
parceria com o Município; em Alcáçovas, a Junta de Freguesia promoveu o espetáculo “O Fado ao
Encontro da História”, que decorreu no Centro Cultural; em Viana, teve lugar o espetáculo “Celina da
Piedade: Vozes de Abril no Alentejo”, no Cineteatro Vianense, com a participação dos Grupos Corais de
Viana do Alentejo. Houve, posteriormente, lançamento pirotécnico e emissão da emblemática música
“Grândola, Vila Morena”, em simultâneo nas três freguesias. ---------------------------------------------------------- No dia 25 de abril teve lugar uma Arruada da Banda da Sociedade União Alcaçovense, em Aguiar,
seguindo-se uma arruada em Viana e também em Alcáçovas. Decorreu também o Peddy-Paper da
Liberdade, em Alcáçovas, organizado pela junta de freguesia local. Em Aguiar, decorreu a Corrida da
Liberdade, organizada pela junta de freguesia. Decorreu também o Torneio de Sueca na sede do Sport
Club Alcaçovense e com organização do mesmo. No período da tarde decorreu a Sessão Protocolar das
Comemorações do 43.º Aniversário da Revolução dos Cravos, no Cineteatro Vianense, na qual esteve
presente todo o executivo. Decorreu ainda a Final do Torneio de Snooker Inter-Freguesias, na Casa do
Benfica em Viana do Alentejo, com organização da mesma. Teve ainda lugar uma Visita interpretativa à
Casa dos Milagres do Santuário de Nossa Senhora D’Aires, centrada nos ex-votos da guerra das antigas
províncias ultramarinas. Por último, no âmbito destas comemorações, decorreu o espetáculo “Cantar
José Afonso: 30 anos Depois”, no Cineteatro Vianense. Realizou-se ainda um Torneio de Futsal “Bairros
do Concelho” e uma Mostra Documental e Mural da Liberdade, que esteve patente na Biblioteca
Municipal de Viana do Alentejo até ao dia 1 de maio. -------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que entre os dias 24 de abril e 3 de maio decorreram as Atividades da
Semana do Dia Mundial da Árvore e da Água. Esta iniciativa foi direcionada para todos os alunos do préescolar e do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. Na edição deste ano, os alunos,
através da técnica “Yarn Bombing”, decoraram árvores com mensagens escritas e desenhos que abordam
a temática da natureza, da paisagem, do respeito pelo meio ambiente e da importância da sua
valorização e preservação enquanto património natural do Concelho. Estiveram envolvidas nesta
iniciativa cerca de 344 crianças e 19 professores e educadores, bem como dois Técnicos do Município.
Esta iniciativa, da responsabilidade do Município, contou com outros parceiros, como a Fraternidade
Nuno Álvares – Associação dos Antigos Filiados no Corpo Nacional de Escutas de Alcáçovas, do BLV –
Banco Local de Voluntariado e Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca /
Universidade de Évora. Em Aguiar, os alunos desenvolveram as atividades na Cooperativa; em Alcáçovas,
na Rua das Piscinas Municipais e, em Viana, na Quinta da Joana. ------------------------------------------------------
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- O Senhor Presidente informou que esteve presente na partida da XVII Romaria a Cavalo Moita – Viana
do Alentejo, no dia 26 de abril, juntamente com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e a Senhora
Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas. A partida é caracterizada pela Bênção da Imagem de
Nossa Senhora da Boa Viagem, Padroeira da Moita, na Igreja Paroquial daquela localidade. A primeira
pernoita foi no Poceirão, onde houve Acolhimento aos Romeiros a Cavalo, numa Cerimónia Religiosa,
pela Paróquia local. No dia 27 de abril, decorreu o segundo percurso, tendo os romeiros sido acolhidos na
freguesia de Landeira, onde também almoçaram, partindo posteriormente para Casebres, local da
segunda pernoita e onde também tiveram uma Cerimónia Religiosa de acolhimento, promovida pela
Paróquia local. No dia 28 de abril teve início o terceiro percurso, cuja primeira paragem para almoço foi
em São Cristóvão, onde os Romeiros também tiveram um acolhimento religioso, promovido pela
Paróquia local. A terceira e última pernoita foi em Alcáçovas, tendo a noite sido animada pela atuação
dos Grupos de Sevilhanas do Concelho de Viana do Alentejo (da Associação Cultural e Recreativa
Alcaçovense e da Associação Equestre de Viana do Alentejo), numa organização da Junta de Freguesia de
Alcáçovas. Teve ainda lugar a atuação do Grupo Musical “Fiesta Lusa” e Baile. No dia 29 de abril teve
início o quarto e último percurso. No momento da partida de Alcáçovas, teve lugar a Bênção da Imagem
de Nossa Senhora da Boa Viagem, pela Paróquia de Alcáçovas, seguindo a Romaria a Cavalo para S. Brás
do Regedouro, onde os Romeiros almoçaram. Em Viana do Alentejo, tudo esteve a postos para a
grandiosa chegada, havendo animação pelas ruas: “Sai à Rua”, com Gigabombos do Imaginário,
Batucando e Campos do Alentejo, atuação do grupo “Rastolhice” e do grupo “Raízes do Alentejo”. Foi
assim recebida a XVII Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo, num ambiente de muita emoção, fé e
alegria, com ruas ainda com mais pessoas para assistir a um evento que cresce de ano para ano,
culminando no Largo de S. Luís, com a tradicional Cerimónia Religiosa. De seguida, procedeu-se à
abertura da Tenda Tradições (Gastronomia, Dança e Música), que foi de imediato animada com a atuação
do grupo “Solo por ti” e com a atuação da Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo.
À noite tele lugar a Procissão em Honra de Nossa Senhora D’Aires pelas ruas da vila de Viana,
acompanhada pela Banda da Sociedade União Alcaçovense. Também à noite houve a habitual entrega de
lembranças às entidades parceiras da Romaria, seguindo-se animação com “Sangre Ibérico”, Miguel
Azevedo e “Los Bandidos”. No último dia, 30 de abril, decorreu a Procissão com as Imagens de Nossa
Senhora D’Aires e Nossa Senhora da Boa Viagem, acompanhada pela Banda da Sociedade União
Alcaçovense, seguindo-se de Missa Campal no Santuário de Nossa Senhora D’Aires. A festa continuou na
Tenda Tradições (Gastronomia, Dança e Música), com as atuações do Grupo Coral “Velha Guarda” de
Viana do Alentejo, do Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo, do Grupo “De Moda em Moda”, do
Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, do Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” e
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do Grupo de Cantares Populares “Seara Nova”. Houve também animação musical com “Os Vocalistas”. À
noite teve lugar um Espetáculo de Fado com a conceituada artista Raquel Tavares, seguido de baile. ---Pese embora ainda não tenha sido realizada a reunião de balanço do evento, o Senhor Presidente
considerou que esta foi a maior e melhor romaria de sempre, quer em romeiros participantes, quer em
visitantes à chegada e na tenda a assistir aos espetáculos. Em sua opinião, tal deve-se a uma organização
cada vez mais cuidada e também à forte aposta na promoção e divulgação do certame. A título
exemplificativo, o Senhor Presidente mencionou as várias notícias publicadas em jornais como o Diário
do Sul, o Setúbalmais, a Tribuna Alentejo, o Diário de Notícias, o Público, o Gazeta Rural, o Diário do
Distrito, o Diário da Região e ainda no portal Equisport e no diário digital rostos.pt. Também a Rádio
Diana passou uma emissão dedicada a este evento. A televisão também não ficou de fora, tendo várias
estações televisivas feito a cobertura do evento, bem como a promoção atempada. Para este efeito,
várias foram as ações do Município, nas pessoas dos elementos do executivo em regime de permanência
e Técnicos do Município. De sublinhar que a estação televisiva SIC considera esta “Uma das mais
emblemáticas e imponentes Romarias do País”. --------------------------------------------------------------------------A edição deste ano da Romaria foi apadrinhada pelas atrizes Sílvia Rizzo (também Embaixadora do
Alentejo) e Inês Nunes e pelo ator João Catarré (igualmente Embaixador do Alentejo) e pelo
apresentador José Figueiras, este último fazendo a cobertura do evento para a estação televisiva SIC
Internacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito da chegada da XVII Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo a esta vila, o Município em
parceria com a Junta de Freguesia local e a Associação Equestre de Viana do Alentejo, promoveu, pelo
quinto ano consecutivo, mais uma edição do Concurso de Varandas, Janelas e Montras Engalanadas. Esta
iniciativa tem como objetivo tornar a vila ainda mais acolhedora, contando, para isso, com a participação
dos munícipes para tornar mais bonita a receção aos romeiros e visitantes. Este concurso é dividido em
duas zonas: zona 1 – percurso da Romaria a Cavalo; e zona 2 – restantes arruamentos, sendo que cada
participante apenas pode concorrer a uma zona e a uma categoria. As categorias são: melhor janela e/ou
varanda e melhor montra. Este ano, também a Associação Equestre de Viana do Alentejo se associou a
esta iniciativa através da atribuição de um prémio monetário no valor 50,00€ (cinquenta euros), a juntar
aos prémios atribuídos pelo Município aos cinco premiados de cada zona, a saber: 1.º lugar – 200,00€
(duzentos euros); 2.º lugar – 150,00€ (cento e cinquenta euros); 3.º lugar – 100,00€ (cem euros); 4.º lugar
– 40,00€ (quarenta euros); e 5.º lugar – 10,00€ (dez euros). De acordo com o Regulamento próprio,
alterado na Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 01 de abril de 2015, a divulgação dos
resultados e a entrega dos prémios é efetuada no dia designado pelas entidades promotoras do
concurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
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O Senhor Presidente agradeceu ao grupo de voluntários que pintou um mural de grandes dimensões
junto aos Bombeiros Voluntários sob a temática da Romaria, pretendendo embelezar ainda mais a vila
para a grandiosa chegada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Em nome de todo o executivo em regime de permanência, o Senhor Presidente deixou um
agradecimento a todas as entidades e personalidades que contribuíram para o sucesso da Romaria, entre
outros, os Romeiros, a Comissão Organizadora (composta pelos Municípios de Moita e Viana do Alentejo
e pela Associação dos Romeiros da Tradição Moitense e Associação Equestre de Viana do Alentejo), os
trabalhadores dos Municípios e das Juntas de Freguesia, os patrocinadores, a comunicação social, os
munícipes, de um modo geral, e os munícipes que participaram no Concurso de Varandas, Janelas e
Montras Engalanadas, em particular, os turistas que nos visitaram, os parceiros e empresários locais, as
Paróquias e os proprietários dos terrenos. ---------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 1 de maio, com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo
participou na sexta Caminhada organizada pelo Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, com o apoio do
Município e da Junta de Freguesia local. -------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 2 de maio, esteve presente na cerimónia da entrega dos
Prémios do Concurso para a Nova Imagem e Identidade do Festival Pedreira dos Sons, produzida pelos
alunos do Curso de Design da Escola de Artes da Universidade de Évora, que decorreu no Colégio dos
Leões. O Festival Pedreira dos Sons tem sido realizado anualmente em Viana do Alentejo, numa pedreira
desativada, pelo Município de Viana do Alentejo em colaboração com a Escola de Artes da Universidade
de Évora. No passado dia 13 de janeiro, foi assinado um Protocolo de Cooperação entre o Município e a
Universidade de Évora precisamente no âmbito deste festival, promovendo uma maior articulação entre
as duas entidades. O convite foi enviado pela Senhora Diretora da Escola de Artes da Universidade de
Évora, a Professora Doutora Ana Telles. -------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 2 de maio, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel
Bentinho esteve presente numa reunião da Assembleia Geral da Associação de Municípios da Rota da
Estrada Nacional 2, que decorreu nos Paços do Concelho de Mortágua. Dos vários pontos da Ordem de
Trabalhos, salientam-se o Protocolo com as Infraestruturas de Portugal, a Parceria com a Turismo de
Portugal, o Passaporte e Guia de Bolso – Ponto de Situação, a Candidatura ao Valorizar Mais, entre
outros. Tratou-se de mais uma reunião de definição de parâmetros e plano de atividades da recém-criada
associação, da qual o Município de Viana do Alentejo é sócio fundador. ------------------------Ponto quatro) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso
de competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou
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conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente, no uso de competência
subdelegada em matéria de administração urbanística. -----------------------------------------------------------------Ponto cinco) Proposta de ratificação da 17.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos
favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, foi ratificada a décima sétima
alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de ratificação da 11.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três
votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, foi ratificada a décima
primeira alteração ao Plano de Atividades Municipais. -----------------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente da Câmara que concedeu o
acordo de consolidação da mobilidade da Técnica Superior Linda Carina Russo Baixinho, a exercer
funções na CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central – A Câmara ratificou por
unanimidade o despacho do senhor Presidente de 28 de abril de 2017 que concedeu o acordo da Câmara
Municipal para a consolidação da mobilidade da Técnica Superior deste Município – Linda Carina Russo
Baixinho – a exercer funções, em mobilidade na CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
desde 2 de novembro de 2015, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com a redação dada pelas
Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro; 84/2015, de 7 de agosto; 18/2016, de 20 de junho e 42/2016, de
28 de dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou alterações à
sinalização rodoviária, decorrentes do início dos trabalhos da Empreitada de Requalificação do Centro
Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente
de 28 de abril de 2017 que determinou as seguintes alterações à sinalização rodoviária, decorrentes do
início dos trabalhos da Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do
Alentejo:
- Na Rua Dr. António José de Almeida, entre a Rotunda 25 de abril e o Estaleiro da Empresa adjudicatária
da Empreitada, será permitido o trânsito automóvel nos dois sentidos; será proibido o estacionamento
nos dois sentidos e será colocada sinalização temporária adequada às condições da via (redução de
velocidade, informação sobre obstáculos, entre outros). --------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar
com o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar – A Câmara aprovou por unanimidade o ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, com
vista à execução do Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo Clube, em obrigação ao
disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, através da
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instalação na sua área funcional de um campo de relva sintética e construção de novos balneários, para
prática desportiva das suas equipas. -----------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do Contrato-Programa em causa, o Município transferirá para o Grupo Cultural e Desportivo
de Aguiar a importância de 199.200,00 € (cento e noventa e nove mil e duzentos euros) e assegurará o
fornecimento de bens e serviços até ao montante de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros). Nos termos do
n.º 2 da cláusula sexta do Contrato-Programa, as transferências de verba ocorrerão nos anos de 2018 a
2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente referiu que o processo relativo à celebração do Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo com o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar foi idêntico aos processos
relativos à celebração dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Sporting Clube de
Viana do Alentejo e com o Sport Club Alcaçovense, com a particularidade de ter sido mais demorado no
caso de Aguiar devido à necessidade de prévia transferência da propriedade do campo de futebol para o
Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar. O senhor Presidente disse ainda estar convicto de que a
celebração do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Grupo Cultural e Desportivo de
Aguiar contribuirá para incrementar a prática desportiva nesta freguesia, principalmente das camadas
mais jovens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de legalização de um telheiro para alfaias agrícolas, em Aguiar (Romeirinha) – Nos
termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos relativamente ao
processo n.º 6/12, cujo requerente é Ermelindo Elias Sezões, a Câmara deliberou por unanimidade deferir
o pedido de legalização de um telheiro para alfaias agrícolas, sito no Bairro da Romeirinha, em Aguiar. -Ponto onze) Propostas de reconhecimento de que a Associação Terra Mãe, Lar e Centro de Acolhimento
para Crianças e Jovens – Alcáçovas, prossegue fins de utilidade pública e de isenção do pagamento das
taxas urbanísticas relativas a uma obra de construção de garagem e vedação, em Alcáçovas –
Previamente à discussão deste ponto da ordem de trabalhos, o senhor Vereador João Penetra declarou o
seu impedimento e ausentou-se da sala. -----------------------------------------------------------------------------------Foi apreciada a proposta da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos relativamente ao
pedido de isenção de pagamento de taxas relativas à construção de garagem e vedação na sede da
Associação Terra Mãe – Lar e Centro de Acolhimento de Crianças e Jovens, sita no Loteamento do Chão
do Mocho, em Alcáçovas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas do
Município, a Câmara reconheceu que a referida Associação prossegue fins de utilidade pública e nesse
contexto deliberou, com três votos favoráveis, isentá-la do pagamento das taxas urbanísticas que
importam em 314,66 € (trezentos e catorze euros e sessenta e seis cêntimos). ----------------------------------
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Ponto doze) Proposta de aprovação do Programa Preliminar relativo à Empreitada de Construção do
Centro Social de Aguiar – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Programa Preliminar relativo à
Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar. -----------------------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Modalidades Desportivas – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e
ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas, a Câmara deliberou, com
três votos favoráveis, transferir para o Sport Club Alcaçovense a importância de 401,76 € (quatrocentos e
um euros e setenta e seis cêntimos), relativa à modalidade Futebol (transportes). -----------------------------Não esteve presente o senhor Vice-Presidente por se encontrar impedido. --------------------------------------Ponto catorze) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao
abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou, com três votos
favoráveis, transferir as seguintes importâncias para o Sport Club Alcaçovense, destinadas ao Grupo de
Cavaquinhos da referida Coletividade:
» 4.º trimestre de 2015 – 238,80 € (duzentos e trinta e oito euros e oitenta cêntimos); -----------------------» 1.º trimestre de 2016 – 207,30 € (duzentos e sete euros e trinta cêntimos); -----------------------------------» 2.º trimestre de 2016 – 196,80 € (cento e noventa e seis euros e oitenta cêntimos); ------------------------» 3.º trimestre de 2016 – 247,20 € (duzentos e quarenta e sete euros e vinte cêntimos); ---------------------» 4.º trimestre de 2016 – 25,20 € (vinte e cinco euros e vinte cêntimos). ------------------------------------------Não esteve presente o senhor Vice-Presidente por se encontrar impedido. --------------------------------------Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a Paróquia de São Salvador de Alcáçovas
(Romaria do Espirito Santo) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano,
a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas a
importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes à Romaria
do Espirito Santo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento
Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a renovação do Cartão Social do
Reformado, Pensionista e Idoso de Fernando Manuel Cabeça Branca, residente em Alcáçovas. ------------Ponto dezassete) Proposta de transferência de verbas para a Associação Grupo de Cantares Populares
Seara Nova (Inventário do Património Imaterial do concelho de Viana do Alentejo / comparticipação
no acréscimo das despesas) – 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
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Nova a importância de 560,00 € (quinhentos e sessenta euros), como comparticipação no acréscimo das
despesas efetuadas com a realização do Inventário do Património Imaterial do concelho de Viana do
Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de designação da fiscalização relativa à Empreitada de Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade
designar a Empresa Ripórtico – Engenharia, Ld.ª para exercer a fiscalização da Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo. ------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por
unanimidade aprovar o Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela Empresa Protecnil – Sociedade
Técnica de Construções, S.A., adjudicatária da Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro
Histórico de Viana do Alentejo. -----------------------------------------------------------------------------------------------Presença de Público – Esteve presente o senhor Martinho Pão Mole, residente em Viana do Alentejo.
Informou ter uma carta para entregar, dando conta da necessidade de ser recolhido um cão errante e
doente, que vagueia nas traseiras “da antiga Moagem dos Fadistas”, perto da Cafetaria 3ª. O munícipe
acrescentou já ter contactado o Veterinário Municipal acerca da situação. ---------------------------------------O senhor Vice-Presidente e o senhor Vereador Paulo Manzoupo referiram que o Veterinário Municipal
está a acompanhar o assunto, tendo já tido início o tratamento do cão. --------------------------------------------

--- 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,
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