______________

CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________
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___________

ATA N.º 18/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 16 / 08 / 2018

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

HORA DE ENCERRAMENTO: 17:00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

- BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO, Presidente , por
motivo de férias

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 09/08/2018
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4.868,35 €
FUNDOS DE MANEIO ..............................................................................................................................................................................................3.552,00 €
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 €
FUNDO DE MANEIO 4 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES ...................................................................................................... 52,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ............................................................................................................................................. 1.028.426,65 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ....................................................................................................................................................... 70.369,82 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ......................................................................................................................................................

6.891,57 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .............................................................................................................................................................8.550,32 €
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 ...................................................................................................................................

289.441,54 €

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

-€

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ........................................................................................................................................................ 35.269,39 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................................................... 48.609,29 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ...............................................................................................................................................

52.252,42 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 .................................................................................................................................................... 47.636,24 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .......................................................................................................................................................50.864,41 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000375-0 DPRA ....................................................................................................................................................... - €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000431-1 DPRA ....................................................................................................................................... 250.000,00 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214 ........................................................................................................................................................50.070,31 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................................................................................ 1.033.295,00 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .............................................................................................................................................................................. 898.941,36 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ...................................................................................................................................................................... 134.353,64 €
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O senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1. Proposta de aprovação da ata em minuta; ------------------------------------------------------------------------------2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 1 de agosto de 2018; ------------------------3. Informação sobre a atividade da Câmara; -------------------------------------------------------------------------------4. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística; ------------------------------------------5. Proposta de ratificação da 35.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------6. Proposta de ratificação da 29.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------7. 36.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------------------------8. 30.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------------------------9. Proposta de deferimento do pedido de prorrogação do prazo de execução da Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas; -------------------------------------------10. Proposta de deferimento do pedido de prorrogação do prazo de execução da Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; --------------------------------11. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 14 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------12. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 15 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------13. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 10 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Alcáçovas; -----------------------------------------------------------------------------14. Proposta de autorização da consolidação da situação de Mobilidade Interna na categoria da Técnica
Superior (Jurista) Cláudia Isabel Varela Ribeiro a exercer funções na Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica (ASAE) – Unidade Operacional de Évora; -----------------------------------------------15. Proposta de ratificação do Despacho do senhor Vice-Presidente declarando Luto Municipal por dois
dias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que prorrogou o prazo de receção das
propostas relativas ao pedido de Empréstimo de M/L Prazo até ao montante de 550.000,00 €
(Financiamento da Operação “Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa em
Viana do Alentejo”); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que prorrogou o prazo de receção das
propostas relativas ao pedido de Empréstimo de M/L Prazo até ao montante de 400,000,00 €
(Financiamento da Operação “Centro Social de Aguiar”); -----------------------------------------------------------
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18. Proposta de transferência de verba para o Galopar & Pedalar Clube (comparticipação nas despesas
com a organização da 10.ª Maratona BTT); ----------------------------------------------------------------------------19. Proposta de transferência de verba para a A.M.Ar.T. – Associação Musical de Artes e Tradições de
Alcáçovas (comparticipação nas despesas inerentes à organização de Convívio Piscatório); -------------20. Proposta de transferência de verba para a Secção Cultural “O Restolho” da Associação Grupo de
Cantares Populares Seara Nova (comparticipação nas despesas inerentes a atividades desenvolvidas
no mês de julho de 2018); --------------------------------------------------------------------------------------------------21. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso; -----------------------------------23. Proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da “Oficina Domiciliária”; -------------------------24. Proposta de alteração do trânsito automóvel em Viana do Alentejo, por ocasião da Feira D’Aires/2018;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. Proposta de fixação dos preços relativos à publicidade no Programa da Feira D’Aires/2018; -------------26. Proposta de não exercício do direito de preferência relativamente a prédio rústico contíguo com
prédio municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. Proposta de pedido de isenção do pagamento de taxas urbanísticas por parte da Associação Terra
Mãe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente informou que o senhor Presidente se encontra de férias, propondo a
justificação da respetiva falta. Mediante votação por escrutínio secreto da qual resultou unanimidade, foi
a falta justificada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia:
Neste período o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou, em relação ao Programa PAGUS
instalado no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, qual é o papel da Câmara Municipal em relação ao
mesmo, ou seja, se a gestão do mesmo é da responsabilidade da Câmara e qual é a pessoa responsável
pelo mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente referiu que a gestão do mesmo é da responsabilidade da Câmara e a pessoa
responsável pelo mesmo é o Doutor Paulo Lima. Adiantou o senhor Vice-Presidente que foi elaborada
uma candidatura a fundos comunitários para o Projeto Museográfico PAGUS, a qual foi apresentada por
esta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou também se está prevista a instalação de alguma
fábrica neste concelho, tendo o senhor Vice-Presidente respondido que já há algum tempo atrás ouviu
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comentar que havia algumas intenções, não tendo no entanto conhecimento de alguma situação já
formalizada. Dado que o senhor Presidente não está presente, talvez ele tenha conhecimento de alguma
situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou ainda qual o ponto de situação das licenças camarárias
da obra de alojamento que o senhor Luis Farrica está a efetuar junto ao Rossio, tendo o senhor VicePresidente respondido que tinha informação dos Serviços que algumas deficiências verificadas estavam
ultrapassadas e por conseguinte regularizadas. ------------------------------------------------------------------------------ Referiu ainda o senhor Vereador Luis Miguel Duarte que, em relação aos contratos que já foram
assinados no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, tanto ele próprio
como o senhor Vereador José Filipe Cruz se congratulam com esta situação, a qual vai ao encontro do que
a CDU sempre defendeu, que era a entrada dos trabalhadores precários para o Mapa de Pessoal porque,
ao contrário do que o PS e alguns funcionários diziam que eles estavam contra, estavam contra sim e
defendiam era que não houvesse funcionários a recibos verdes e que as Empresas que estavam a
funcionar não estivessem duma forma precária. Adiantou o senhor Vereador Luis Miguel Duarte que esta
posição tomada pela Câmara vem fortalecer e reforçar o voto contra da CDU na Assembleia Municipal
quando a Câmara propôs a renovação dos contratos com as Empresas que davam trabalho, de uma forma
precária, aos funcionários que trabalhavam no Município. ---------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente, em relação à intervenção do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, disse que
há princípios que deveriam estar sempre presentes no debate político: a verdade e a coerência. A verdade
é que a CDU não votou a favor da integração dos precários, nem na reunião de Câmara, nem na
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para que não haja dúvidas, o senhor Vice-Presidente solicitou que fossem transcritas para esta ata as
votações sobre este assunto, tanto da reunião de Câmara Municipal como da Assembleia Municipal, onde
naturalmente está expresso o sentido de voto da CDU:
Reunião camarária de 11 de abril de 2018:
“Ponto vinte e nove) Proposta de reconhecimento dos postos de trabalho que correspondem a
necessidades permanentes dos serviços e que estão ocupados por pessoas sem vínculo jurídico adequado:
a) 15 Técnicos Superiores; b) 1 Especialista de Informática, Grau 1, Nível 2; c) 4 Assistentes Técnicos; d) 21
Assistentes Operacionais – … Esta proposta foi aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções por
parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz.
Ponto trinta) Proposta de reconhecimento das pessoas que podem ser opositoras aos procedimentos
concursais de regularização para efeitos de notificação – … Esta proposta foi aprovada com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz.
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Ponto trinta e dois) Proposta de submissão à Assembleia Municipal de alteração ao Mapa de Pessoal, em
conformidade com as necessidades decorrentes da regularização extraordinária dos vínculos precários –
… A proposta de alteração ao mapa de Pessoal foi aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções
por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz…” ----------------------------------------Assembleia Municipal de 20 de abril de 2018:
“Ponto cinco) Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, em conformidade com as necessidades
decorrentes da regularização extraordinária dos vínculos precários - … A primeira proposta de alteração
ao Mapa de Pessoal foi então votada tendo sido aprovada com nove votos favoráveis por parte dos
eleitos do PS, sete abstenções por parte dos eleitos da CDU e uma abstenção por parte do eleito do PSD”.
- Ainda sobre este assunto, o senhor Vice-Presidente referiu que, se a Câmara e Assembleia Municipal
tivessem seguido o sentido de voto da CDU da não renovação de vínculos precários, numa altura em que
não podia por lei admiti-los, os trabalhadores agora integrados já há muito que não estavam a trabalhar
na Câmara, alguns deles depois de muitos anos de vínculos precários com o Município. ------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz referiu que faz aquilo que pensa e não está a defender as ideias de
qualquer força política. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que se abstiveram, foi em relação à lista que lhe foi
apresentada, a qual continha todos os nomes dos candidatos, não sabendo qual o critério de seleção que
iria ser utilizado. Referiu ainda este Vereador que podendo entrar mais ou menos trabalhadores, caberia
ao executivo definir o número de lugares a abrir. ---------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu ter sido contactado por um morador da freguesia de
Alcáçovas sobre a limpeza das Azinhagas naquela freguesia. Disse este Vereador que há azinhagas, na
zona de S. Geraldo, que mesmo a Câmara ter procedido à sua limpeza, existe muita vegetação,
principalmente os ramos das árvores lá existentes que tapam a visibilidade e ocupam o espaço de
circulação originando a que, quando se cruzam dois carros estes poderão ficar riscados. Adiantou que, não
sendo esta limpeza da competência da Câmara, esta deveria avisar os proprietários das mesmas para que
procedessem à sua limpeza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente disse ter conhecimento de que as azinhagas têm sido limpas, tendo tomado
mesmo assim nota da situação que a fará chegar ao Encarregado. -----------------------------------------------------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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16/08/2018

Fl.6

____________

__________

____________

__________

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 1 de agosto de 2018 – A
Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 1 de agosto de 2018. --------------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Vice-Presidente informou que, devido
ao período de férias que atravessamos, não há muita informação sobre a atividade da Câmara. Referiu
que no dia 14 de agosto o senhor Presidente participou numa reunião do Conselho Intermunicipal da
CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central.
- O senhor Vice-Presidente formulou um convite à restante Vereação para assistirem às Festas de S.
Geraldo, em Alcáçovas, as quais irão decorrer no próximo fim-de-semana (18 e 19 de agosto), assim
como para a 4.ª edição da “Festa da Minha Terra”, que irá decorrer na Quinta da Joana, em Viana do
Alentejo no dia 25 de agosto. Acrescentou o senhor Vice-Presidente que esta iniciativa é organizada pelo
Município e pelas três Juntas de Freguesia do concelho e visa acolher os cidadãos nascidos neste
concelho que se encontram a residir fora e que, nesta altura do ano, regressam à sua terra natal.
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 da 35.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a
Câmara ratificou a 35.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ---------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de ratificação da 29.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe
Cruz, a Câmara ratificou a 29.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais.
Ponto sete) 36.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos favoráveis e duas
abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a
36.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto oito) 30.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois votos favoráveis e
duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara
aprovou a 30.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. ---------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de deferimento do pedido de prorrogação do prazo de execução da Empreitada
de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas - A Câmara deliberou por
unanimidade deferir o pedido de prorrogação do prazo de execução da Empreitada de Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas por mais 45 dias, solicitado pela Empresa adjudicatária
da mesma (Protecnil – Sociedade Técnica de Construções, S.A.). ------------------------------------------------------
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Ponto dez) Proposta de deferimento do pedido de prorrogação do prazo de execução da Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por
unanimidade deferir o pedido de prorrogação do prazo de execução da Empreitada de Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo por mais 36 dias, solicitado pela Empresa
adjudicatária da mesma (Protecnil – Sociedade Técnica de Construções, S.A.). ------------------------------------ O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a este respeito, referiu ter reparado que os postes de iluminação
novos existentes na Rua Médico Sousa, em Viana do Alentejo, em sua opinião não cumprem os quatro
metros de altura, estando assim sujeitos a serem danificados por algum carro alto. O senhor Vereador
Paulo Manzoupo disse que esta situação já está referenciada e que vai ser corrigida. ------------Ponto onze) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 14 relativo à Empreitada de Requalificação
do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade o
Auto de Medição n.º 14 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de
Viana do Alentejo, no montante de 32 345,00 € (trinta e dois mil trezentos e quarenta e cinco euros).
Ponto doze) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 15 relativo à Empreitada de Requalificação
do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade o
Auto de Medição n.º 15 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de
Viana do Alentejo, no montante de 3 424,82 € (três mil quatrocentos e vinte e quatro euros e oitenta e
dois cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 10 relativo à Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas – A Câmara aprovou por
unanimidade o Auto de Medição n.º 10 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do
Centro Histórico de Alcáçovas, no montante de 128 330,58 € (cento e vinte e oito mil trezentos e trinta
euros e cinquenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de autorização da consolidação da situação de mobilidade interna na
categoria da Técnica Superior (Jurista) Cláudia Isabel Varela Ribeiro a exercer funções na Autoridade de
Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Unidade Operacional de Évora – A Câmara deliberou por
unanimidade autorizar a consolidação da Mobilidade da Técnica Superior, Licenciada em Direito, Cláudia
Isabel Varela Ribeiro, na Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Unidade Operacional
de Évora, com efeitos a 1 de setembro de 2018, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 99.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, na redação atual. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de ratificação do Despacho do senhor Vice-Presidente declarando Luto
Municipal por dois dias – A Câmara ratificou por unanimidade o Despacho do senhor Vice-Presidente,
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datado de 4 de agosto de 2018, através do qual declarou dois dias de Luto Municipal (4 e 5 de agosto)
pelo falecimento do antigo Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, senhor Manuel
Francisco Aleixo, tendo estado colocada à meia haste a Bandeira do Município durante esse período. ----Ponto dezasseis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que prorrogou o prazo
de receção das propostas relativas ao pedido de Empréstimo de M/L Prazo até ao montante de
550.000,00 (Financiamento da Operação “Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de
Sousa em Viana do Alentejo”) – Na sequência da deliberação tomada na reunião realizada a 26 de julho
de 2018, a Câmara deliberou convidar as Instituições de Crédito. Caixa Geral de Depósitos; Banco
Santander Totta; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior; Caixa Económica Montepio Geral
e Novo Banco a apresentarem propostas para a contratação de Empréstimo de M/L prazo até ao
montante de 550.000,00 €, destinado ao financiamento da Operação “Requalificação da Escola Básica e
Secundária Dr. Isidoro de Sousa em Viana do Alentejo”, tendo fixado a data limite para a sua receção o
dia 14 de agosto de 2018. Através de e-mail enviado pela Caixa Geral de Depósitos, foi solicitada a
prorrogação do prazo de apresentação das propostas, em virtude do período de férias que se atravessa.
Assim, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente, de 8 de agosto de
2018, através do qual proferiu a prorrogação do prazo de receção das referidas propostas, fixando o
mesmo no dia 22 de agosto de 2018, às 15:30 horas. -------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que prorrogou o
prazo de receção das propostas relativas ao pedido de Empréstimo de M/L Prazo até ao montante de
400.000,00 (Financiamento da Operação “Centro Social de Aguiar”) – Na sequência da deliberação
tomada na reunião realizada a 26 de julho de 2018, a Câmara deliberou convidar as Instituições de
Crédito. Caixa Geral de Depósitos; Banco Santander Totta; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana
Interior; Caixa Económica Montepio Geral e Novo Banco a apresentarem propostas para a contratação de
Empréstimo de M/L prazo até ao montante de 400.000,00 €, destinado ao financiamento da Operação
“Centro Social de Aguiar”, tendo fixado a data limite para a sua receção o dia 14 de agosto de 2018.
Através de e-mail enviado pela Caixa Geral de Depósitos, foi solicitada a prorrogação do prazo de
apresentação das propostas, em virtude do período de férias que se atravessa. Assim, a Câmara ratificou
por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente, de 8 de agosto de 2018, através do qual proferiu
a prorrogação do prazo de receção das referidas propostas, fixando o mesmo no dia 22 de agosto de
2018, às 15:30 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para o Galopar & Pedalar Clube (comparticipação
nas despesas com a organização da 10.ª Maratona BTT) – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano e sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por se
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encontrar impedido, a Câmara deliberou transferir para o Galopar & Pedalar Clube, de Aguiar, a
importância de 400,00 € (quatrocentos euros) como comparticipação nas despesas inerentes à
organização da 10.ª Maratona BTT. -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a A.M.Ar.T – Associação Musical de Artes e
Tradições de Alcáçovas (comparticipação nas despesas inerentes à organização de Convívio Piscatório)
– Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a A.M.Ar.T – Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas, a
importância de 120,00 € (cento e vinte euros) como comparticipação nas despesas inerentes à
organização de um Convívio Piscatório. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a Secção Cultural “O Restolho” da Associação
Grupo de Cantares Populares Seara Nova (comparticipação nas despesas inerentes a atividades
desenvolvidas no mês de julho de 2018) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social
e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Secção Cultural “O Restolho” da
Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova a importância de 680,00 € (seiscentos e oitenta
euros), como comparticipação nas despesas inerentes a atividades desenvolvidas por aquela Secção no
mês de julho de 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) 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 o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo / 2.º trimestre de 2018 – 219,90 € (duzentos e
dezanove euros e noventa cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------- Para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense, com destino ao Grupo Coral Feminino Etnográfico
Paz e Unidade de Alcáçovas / 2.º trimestre de 2018 – 562,20 €. -----------------------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de atribuição de Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso - Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento
Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social do Reformado,
Pensionista e Idoso à munícipe Feliciana do Nascimento Serra de Carvalho, de Alcáçovas. -------------------Ponto vinte e três) Proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da Oficina Domiciliária – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento
Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara deliberou por
unanimidade conceder os seguintes apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária:
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- Titular do cartão n.º 469 – Joana Maria Coelho Laranjeiro Pereira – Substituição de banheira por poliban;
substituição de autoclismo e substituição de torneira do lavatório; -------------------------------------------------- Titular do cartão n.º 76 – Inês da Piedade Mira – Rebocar paredes no interior da habitação; fazer
abertura na parede do contador da água para permitir a leitura da rua; -------------------------------------------- Titular do cartão n.º 610 – Florência Maria Cachapa Relvas Gaiato – Substituição de banheira por
poliban; colocação de luz na parede; desentupir tubo de esgoto da máquina de lavar loiça e colocação de
tampa em pvc; substituição de autoclismo; --------------------------------------------------------------------------------- Titular do cartão n.º 323 – Miguel António Romão – Rebocar paredes no interior da habitação;
substituição de rodapé em madeira. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de alteração do trânsito automóvel em Viana do Alentejo, por ocasião
da Feira D’Aires/2018 – Nos termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e Serviços
Urbanos – Fiscalização, a Câmara deliberou por unanimidade proceder às seguintes alterações na
sinalização rodoviária em Viana do Alentejo, por ocasião da Feira D’Aires/2018:
- Colocação de sinal de proibição de estacionamento na Rua 5 de Outubro, exceto a veículos municipais;
- Colocação de sinalização indicativa da circulação do trânsito no acesso ao recinto da Feira; ---------------- Indicação do recinto da Feira no cruzamento do Intermarché; ------------------------------------------------------- Tapamento de todas as placas existentes a indicarem o recinto (cruzamento do Três Bicas; Campo de
Futebol); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Indicação do recinto da Feira junto ao Monte Ruivo; ------------------------------------------------------------------- No recinto da Feira a circulação automóvel será feira no sentido Sul-Norte. ------------------------------------Relativamente ao Grande Prémio de Atletismo Feira D’Aires, que terá lugar no dia 23 de setembro, o
trânsito estará condicionado junto ao Parque de Mercados; na Travessa do Instituto; na Rua Teófilo
Braga; na Estrada Nacional 257 e na Estrada da Meta junto ao recinto da Feira. ---------------------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de fixação dos preços relativos à publicidade no Programa da Feira
D’Aires/2018 – A Câmara apreciou uma proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano,
relativa à fixação dos preços referentes à publicidade no Programa da Feira D’Aires/2018. Deliberou, com
quatro votos favoráveis e o voto contra do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, aprovar a referida
proposta a qual se consubstancia no seguinte:
» 1 página – 150,00 € + IVA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------» ½ página – 75,00 € + IVA; -----------------------------------------------------------------------------------------------------» ¼ página – 40,00 € + IVA; -----------------------------------------------------------------------------------------------------» 1/8 página – 25,00 € + IVA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------» Contracapa – 200,00 € + IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor Vereador Luis Miguel Duarte justificou o seu voto contra dizendo que considera os preços
excessivamente altos. Acrescentou que, se os preços fossem mais baratos, havia a possibilidade de mais
empresas poderem participar no mesmo e divulgar assim a sua atividade. ---------------------------------------Ponto vinte e seis) Proposta de não exercício do direito de preferência relativamente a prédio rústico
contíguo com prédio municipal – A Câmara tomou conhecimento de que a senhora D. Maria Augusta
Magro Cascalheira Lima, pretende vender o prédio rústico, com a área de 1.819,76 m2, o qual é
confinante com prédio propriedade deste Município o qual faz parte da Zona de Cedência Coletiva, no
âmbito do processo de Loteamento “Horta de Santo António”, em Viana do Alentejo, pelo preço de
118.000,00 € (cento e dezoito mil euros), solicitando à Câmara autorização para o efeito, exercendo o seu
direito de preferência se assim o entender. ----------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou o assunto e deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência sobre o
mesmo pelo valor que a proprietária o pretende vender.
- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que, devido à sua localização e por confinar com prédio
propriedade do Município, é um terreno que poderá, no futuro, trazer benefícios à Câmara pelo que, em
sua opinião, deveria ser adquirido pelo Município. ----------------------------------------------------------------------Ponto vinte e sete) Proposta de pedido de isenção do pagamento de taxas urbanísticas por parte da
Associação Terra Mãe – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e
Processual relativa ao Processo n.º 210/15, cuja requerente é a Associação Terra Mãe – Lar e Centro de
Acolhimento de Crianças e Jovens, de Alcáçovas, a Câmara deliberou por unanimidade isentar a
requerente do pagamento de 50% da importância correspondente à apresentação e junção de elementos
ao processo de licenciamento das obras de construção de garagem e muro de vedação na Rua Martinho I,
n.º 2 e Rua Tomás Ribas (Lote 49 do Loteamento Chão do Mocho), em Alcáçovas, junções que importam
em 353,90 € (trezentos e cinquenta e três euros e noventa cêntimos). Assim, nos termos do disposto na
alínea d) do n.º 5 do artigo 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas do Município, a requerente pagará
176,95 € (cento e setenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos), relativamente aos elementos que fez
juntar ao processo de licenciamento em curso. ----------------------------------------------------------------------------

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

Eu,

, Assistente Técnico, a subscrevi.
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O Presidente,

Os Vereadores,

____________

__________

____________

__________

