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CÂMARA MUNICIPAL DE
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ATA N.º 21/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 26 / 09 / 2018

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: 18:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 20/09/2018
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 4.057,10 €
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 ............................................................................................................................................. 1.451.460,53 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ...................................................................................................................................................... 437.010,53 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 .......................................................................................................................................................... 2.554,85 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .............................................................................................................................................................9.023,22 €
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 ......................................................................................................................................... 301.621,06 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006820050 ........................................................................................................................................................................ - €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ........................................................................................................................................................ 28.537,27 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................................................... 70.058,43 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 .................................................................................................................................................... 85.859,14 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 .................................................................................................................................................... 47.388,97 €
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 ........................................................................................................................................................................ 1.455.517,63 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................................................ 1.334.479,94 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ...................................................................................................................................................................... 121.037,69 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte ordem
de trabalhos:
1.

Proposta de aprovação da ata em minuta;

2.

Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 12 de setembro 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 41.ª alteração ao Orçamento da Despesa;

6.

Proposta de ratificação da 43.ª alteração ao Orçamento da Despesa;

7.

Proposta de ratificação da 35.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais;

8.

Proposta de ratificação da 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;

9.

Proposta de ratificação da 44.ª alteração ao Orçamento da Despesa;

10. Proposta de ratificação da 36.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais;
11. 45.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;
12. 10.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;
13. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 12 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Alcáçovas;
14. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 16 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo;
15. Proposta de transferência de verba para a FORCULDES – Associação para Desenvolvimento de
Atividades de Formação, Culturais e Desportivas (atividades de divulgação e desporto);
16. Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo
(organização da Rota dos Licores e dos Sabores);
17. Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Viana do Alentejo (no âmbito da Exposição “Romaria no Barro”);
18. Proposta de atribuição de prémio de mérito, ao abrigo do Regulamento Municipal respetivo.
19. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu subsídios no âmbito da
Ação Social Escolar;
20. Proposta de atribuição de apoio em espécie;
21. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o apoio de 50% do passe
escolar a três alunas que frequentam estabelecimentos de ensino fora do concelho;
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22. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de ruido a Sabores
do Cerrado, Ld.ª, para realização de festa de casamento;
23. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à Associação
Equestre de Viana do Alentejo, para funcionamento de uma vacada popular, no dia 22 de setembro
de 2018;
24. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente através do qual foi concedida licença a
Francisco Manuel Rosa Bicho, para a instalação e funcionamento de um Carrossel Infantil, no recinto
da Feira D’Aires/2018, nos dias 22 e 23 de setembro de 2018;
25. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente através do qual foi concedida licença a
Diversões Simões, Ld.ª, para a instalação e funcionamento de uma Pista Infantil de Carril Tradicional
no recinto da Feira D’Aires/2018, nos dias 22 e 23 de setembro de 2018;
26. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente através do qual foi concedida licença a
Diversões Simões, Ld.ª, para a instalação e funcionamento de uma Pista Infantil de Carros de Choque
no recinto da Feira D’Aires/2018, nos dias 22 e 23 de setembro de 2018;
27. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente através do qual foi concedida licença a
Diamantino José Maldonado, para a instalação e funcionamento de uma Pista de Carros de Choque
de Adultos no recinto da Feira D’Aires/2018, nos dias 22 e 23 de setembro de 2018;
28. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente através do qual foi concedida licença a
Associação Equestre de Viana do Alentejo, para funcionamento de uma Corrida de Touros no recinto
da Feira D’Aires/2018, no dia 23 de setembro de 2018;
29. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo à contratação de Empréstimo de
M/L prazo destinado à Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana
do Alentejo;
30. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo à contratação de empréstimo de
M/L prazo destinado ao Centro Social de Aguiar;
31. Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção de compromissos
plurianuais decorrentes do Contrato de Eficiência Energética, no âmbito da CIMAC – Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central;
32. Pedido de legalização no âmbito do Processo n.º 33/18;
33. Proposta de deliberação no âmbito do Processo n.º 45/14;
34. Proposta de notificação ao requerente no âmbito do Processo n.º 230/17;
35. Proposta de deliberação no âmbito do Processo n.º 158/16;
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36. Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo (transporte da
praça de touros);
37. Proposta de atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso.
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 referiu que muitas têm sido as ações, quer da Câmara Municipal,
quer da Assembleia Municipal contestando a pretensão dos CTT – Correios de Portugal, S.A. no sentido do
encerramento da Estação de Viana do Alentejo. O senhor Presidente recordou que nas atas das reuniões
da Câmara Municipal de 4 de julho de 2018 e de 18 de julho de 2018 constam precisamente as ações
desenvolvidas neste Município a esse propósito. O senhor Presidente referiu que na reunião da Câmara
Municipal realizada a 18 de julho de 2018, tinha ficado assente que ele próprio iria contactar um
representante da CDU e do PSD para agendamento de uma reunião a fim de serem delineadas outras
ações complementares às já realizadas, respetivamente os senhores Luis Miguel Duarte e Caetano Silva. O
senhor Presidente informou que os contactos foram feitos mas atendendo ao período de férias que se
atravessava, a reunião não chegou a ser marcada. O senhor Presidente acrescentou que foi entretanto
realizada uma reunião entre a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo e os CTT – Correios de Portugal,
S.A., tendo sido apresentada à Junta de Freguesia uma proposta de aceitação da gestão da Loja dos CTT.
Segundo lhe transmitiu o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo e à semelhança
do que já aconteceu com a Junta de Freguesia de Alcáçovas, a Junta de Freguesia de Viana aceitou a
proposta de gestão da Loja dos CTT tendo como objetivo principal a melhoria dos serviços à população e a
ampliação do respetivo horário de encerramento que passará das 12:00 horas para as 13:00 horas, com
início já na primeira semana de outubro. --------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que o concurso público para adjudicação da Empreitada de Requalificação
da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo, ficou deserto. O senhor
Presidente, tal como referiu na reunião extraordinária de 26 de julho de 2018, já tinha ouvido relatos de
concursos públicos para a execução de empreitadas que têm vindo a ficar desertos, estando
provavelmente na origem desse facto, alguns aspetos tais como um maior volume de trabalho para as
Empresas de Construção Civil, com a consequente subida dos preços praticados e o retomar da atividade
de algumas empresas que no período mais crítico se desativaram e que ainda não conseguem responder
às exigências do mercado. Acrescentou que o senhor Arquiteto Mira Godinho, autor do projeto, também
fez o projeto para a Requalificação da Escola EB2,3 D. João, de Portel, tendo o aviso de abertura desse
concurso público sido publicado no Diário da República em fevereiro de 2017 e não tendo o concurso
ficado deserto. O senhor Presidente informou ainda que já houve um contacto com o autor do projeto –
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Arquiteto Mira Godinho – e deste com a ADRAL – Agência para o Desenvolvimento Regional do Alentejo,
entidade que elaborou a candidatura, no sentido da reanálise do processo e alteração das peças deste
procedimento, com vista à abertura de novo concurso público. --------------------------------------------------------- O senhor Presidente, referindo-se a uma questão colocada pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte
numa reunião anterior, relacionada com a instalação de uma fábrica no concelho de Viana do Alentejo,
disse que houve de facto um contacto recente por parte de uma entidade. Por parte da Câmara Municipal
foi prestada toda a informação solicitada e a entidade foi encaminhada no sentido de poder obter
esclarecimentos sobre incentivos e financiamentos comunitários disponíveis. O senhor Presidente
sublinhou que tem sido prática da Câmara ter muito cuidado com este tipo de informações que não sendo
confidenciais são sempre muito sensíveis por haver negócios envolvidos. O senhor Presidente
acrescentou que existem e-mails trocados com a ADRAL – Associação de Desenvolvimento Regional do
Alentejo, que atendeu a entidade em Évora. ---------------------------------------------------------------------------------- Também a propósito de outra questão colocada pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte numa reunião
anterior, o senhor Presidente informou que a licença de utilização do Alojamento Local do empresário
senhor Luis Farrica foi por si assinada a 31 de agosto de 2018, estando a essa data ultrapassados os
condicionalismos que existiam. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, quanto à gestão da Loja dos CTT de Viana do Alentejo, disse que
lhe chegou a informação de que seria a Câmara a tomar conta desses Serviços. ------------------------------------ O senhor Presidente, a este respeito, disse já ter informado que a Câmara, ao ser contactada nesse
sentido, respondeu negativamente, pelo que se seguiram os contactos com a Junta de Freguesia. ------------ O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que o facto da Loja dos CTT de Viana não fechar o deixa
satisfeito considerando que a alternativa de passar os serviços para a Junta de Freguesia, embora não seja
a melhor, é preferível ao encerramento. --------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à procura de terrenos nas Zonas Industriais, disse o senhor Vereador Luis Miguel Duarte saber de
alguém que pretende, na Zona Industrial de Viana, um terreno com maior dimensão do que aqueles que
existem e perguntou se existe intenção de expandir as Zonas Industriais. -------------------------------------------- O senhor Presidente respondeu que existe essa intenção tal como previsto no Plano Diretor Municipal.
Recordou que se está a trabalhar na ampliação da Zona Industrial de Alcáçovas (que é um processo mais
fácil do que a ampliação da Zona Industrial de Viana) e na Zona Industrial de Aguiar. ----------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que existem terrenos de particulares contíguos à Zona
Industrial de Viana do Alentejo que poderiam eventualmente ser aproveitados para a expansão dessa
Zona. Acrescentou que já foram vendidas fazendas nesse local. ---------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente recordou que aquando da Revisão do PDM – Plano Diretor Municipal, foram
apresentados argumentos técnicos que contrariaram aquilo que se pretendia, tendo resultado que a
expansão da Zona Industrial de Viana está preconizada para um determinado local. ------------------------------ O senhor Vereador Luis Miguel Duarte argumentou que a Câmara poderá sempre fazer uma proposta de
Revisão do Plano Diretor Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente respondeu que não basta à Câmara querer, porque existem regras, restrições e
muitas entidades envolvidas e que na Revisão que foi efetuada ao PDM – Plano Diretor Municipal, houve
motivos técnicos que excluíram terrenos e opções contra a vontade da Câmara. Acrescentou que a
própria ampliação da Zona Urbana de Aguiar, também não foi como a Câmara queria. O senhor
Presidente disse também que o facto de existirem ainda terrenos livres na Zona Industrial de Viana do
Alentejo, não abonou a favor do alargamento. Acrescentou que algumas ampliações que foram
permitidas na Revisão do PDM – Plano Diretor Municipal, provavelmente agora já não seriam possíveis, à
luz da nova legislação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a propósito da Exposição “100 Chocalhos de Excelência Gente
Excelente”, recentemente inaugurada no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, perguntou a quem pertence
o património da exposição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente, de forma sucinta, referiu que o Município de Viana do Alentejo foi a terceira
entidade a entrar nesta parceria que conta com a Alenstage Agency e com a Fábrica de Chocalhos
Pardalinho. A ideia foi do senhor Nuno Monteiro da Alenstage Agency, que a apresentou aos responsáveis
da Fábrica de Chocalhos Pardalinho, concretamente Guilherme Maia e Francisco Cardoso. Tendo o
Município entrado em terceiro lugar, não podia impor que só entraria na parceria se ficasse com a posse
dos chocalhos que integram a exposição… ------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que, em sua opinião, os bens da exposição deveriam ser
públicos e não particulares e o facto do Município não ficar com a sua posse deixa-o um pouco reticente.
- O senhor Presidente disse que, em sua opinião, mais importante do que a posse da exposição é o
retorno que se obtém em termos de Arte Chocalheira. Em sua opinião aquilo que é determinante não é a
propriedade mas sim a função da exposição de promover e divulgar a Arte Chocalheira, com benefícios
incontornáveis para este concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou qual o investimento do Município neste projeto. -------- O senhor Presidente esclareceu que a parte do Município rondará os dez mil euros e que até à data de
realização da exposição, o Município tinha pago à Alenstage Agency cerca de quatro mil euros. ---------------

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/09/2018

Fl.7

____________

__________

____________

__________

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou qual o número de visitantes da exposição tendo o
senhor Presidente referido que a exposição foi inaugurada no passado dia 10 de setembro, não havendo
ainda reporte quanto aos visitantes mensais do Paço neste mês. ------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu-se ao facto de só terem estado presentes na inauguração
da exposição cerca de dez por cento das personalidades que assinaram os cem chocalhos e perguntou “se
houve alguma coisa que falhou”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente, em resposta, disse que nunca foi anunciado que o objetivo era ter na
inauguração da exposição todas as personalidades que assinaram os chocalhos pois à partida seria muito
improvável conseguir reunir, num só dia, todas essas personalidades. ------------------------------------------------ O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que o evento teria tido muito maior projeção se em vez de
estarem dez ou doze personalidades, tivessem estado trinta ou quarenta… ------------------------------------------ O senhor Vice-Presidente referiu que os contactos foram efetuados pela Empresa Alenstage e que
independentemente do número de presenças o importante é que a mensagem passou. ------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou porque é que foi escolhido como Embaixador da
Exposição o cantor Marco Paulo, referindo que em sua opinião, teria sido mais adequado associar a esta
iniciativa um cantor com um tipo de música mais ligada ao Alentejo. -------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente, a este propósito, disse que o cantor Marco Paulo não cantou neste evento,
tendo havido um momento de fado e um momento de cante alentejano, perfeitamente enquadrados na
iniciativa na perspetiva do Património Imaterial reconhecido pela UNESCO – Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A escolha do cantor Marco Paulo como Embaixador da
Exposição teve certamente em conta o facto de ele ser um alentejano que divulgou a sua música ao longo
de muitas gerações, facto que tem muita importância no panorama musical. --------------------------------------- O senhor Presidente acrescentou que o cantor Marco Paulo foi uma escolha feita há um ano atrás, pelo
autor da exposição e aceite pelas entidades parceiras. Disse que em sua opinião foi uma boa escolha por
se tratar de um alentejano generoso e popular. O senhor Presidente referiu que embora tenha havido
uma tentativa de que a inauguração da exposição fosse feita pelo senhor Presidente da República, tal não
foi possível. Em termos institucionais, disse o senhor Presidente considerar que foi conseguida uma boa
representação: Para além dele próprio, em representação do Município, estiveram o senhor Presidente
da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a senhora Diretora Regional de Cultura do
Alentejo e o senhor Ministro da Agricultura. O senhor Presidente disse ainda que apesar de algumas das
personalidades convidadas não terem podido estar presentes, considera que os objetivos foram atingidos
pois foi valorizada a Arte Chocalheira, foram valorizados os chocalheiros com especial destaque para os
que integram os Chocalhos Pardalinho, foram produzidos vários programas de televisão que promoveram
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não só a arte chocalheira mas também outros aspetos importantes para o concelho, nomeadamente a
Olaria, a Romaria a Cavalo, a Doçaria e todo o nosso património. ------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que as obras da segunda fase da Requalificação do Centro Histórico de
Viana do Alentejo estão na sua fase final. Transmitiu que os trabalhos previstos para remoção dos postes,
pontaletes e respetivos remates se encontram condicionados aos trabalhos das entidades externas das
infraestruturas elétricas e de telecomunicações, nomeadamente EDP, DSTelecom e Altice. Explicou que o
condicionamento dos trabalhos por parte das entidades atrás mencionadas, respetivamente a remoção
dos cabos aéreos existentes e execução das linhas nas infraestruturas subterrâneas, afeta diretamente o
desenvolvimento dos trabalhos de demolição de infraestruturas existentes, remates e pavimentações,
alterando assim a data de conclusão da empreitada. ----------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, referindo-se à intervenção que foi efetuada no Largo de S. Luis
no âmbito da Empreitada de Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo, considerou que a
mesma não ficou com grande qualidade sendo quase levado a dizer que “não valeu a pena terem lá
mexido”. Concretizou referindo que o pavimento do referido Largo está cheio de “altos e baixos”. Disse
ainda este Vereador que no âmbito da mesma Empreitada, as anomalias existentes nas escadinhas ainda
não foram corrigidas, que há alguns remates entre as zonas intervencionadas e as não intervencionadas
que apresentam desníveis exagerados e que há postes muito baixos principalmente na Rua do Castelo.
Em sua opinião, estando a obra no final, é imprescindível a regularização destas situações. --------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou para quando está previsto o início da obra de
construção e requalificação de passeios junto aos Bombeiros, tendo o senhor Presidente informado que o
início da obra está previsto para outubro. -------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que considera muito boa ideia a pintura de novos murais
nas vilas do concelho não devendo contudo ser descurados os já existentes, como o que se encontra na
parede do senhor Garcia, em Viana do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente, relativamente a este mural, disse que tem ideia que, não há muito tempo que ele
foi objeto de “reparação”. Quanto à intervenção do senhor Vereador Luis Miguel Duarte sobre o Largo de
S. Luis referindo que “quase não valia a pena ter lá mexido”, o senhor Presidente disse que isso foi o que a
CDU fez. Referiu mais uma vez que não é possível realizar obras desta envergadura sem causar
constrangimentos e que na zona em causa, a informação que tem é que não foi autorizada a colocação de
mais lajetas porque a Direção Regional de Cultura não permitiu. O senhor Presidente disse ainda que
quem faz está sempre sujeito às críticas de quem nunca fez, apesar de ter tido oportunidade para isso.
Acrescentou que em sua opinião a crítica deveria ser previamente introspetiva pois a CDU esteve vários
anos em maioria no poder autárquico e não realizou estas obras. O senhor Presidente disse ainda que se
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fossem obras fáceis, talvez outros executivos anteriores as tivessem realizado, à semelhança do que
aconteceu com a maioria dos concelhos no Alentejo. ----------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que a CDU não fez estas obras mas fez outras,
designadamente Loteamentos, Pavilhões Desportivos, Zonas Industriais e que uma coisa é não se fazer e
outra é fazer-se o trabalho mal feito. -------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente disse que tecnicamente nem sempre pode avaliar a qualidade do trabalho feito a
este nível. No entanto, o que tem acontecido algumas vezes é que quando a execução de algumas obras
não está conforme, as mesmas são corrigidas. Disse ainda que convém não esquecer que para além
daquilo que se vê há outros aspetos a considerar, decorrentes da realização destas obras, tais como a
melhoria da qualidade da água, a diminuição do número de roturas, o decréscimo das perdas de água.
Assim, considerou que não é justo que se diga que “não valia a pena ter mexido”. --------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse ter conhecimento de que foi pedida “pelos trabalhadores do
estaleiro” a fixação de horário contínuo, não lhes tendo sido dada resposta à pretensão. ------------------------ O senhor Presidente esclareceu que foi realizada uma reunião com a Comissão Sindical tendo esse
assunto sido abordado. Concluiu-se não ser consensual para os “trabalhadores do estaleiro” essa
modalidade de horário, que tanto quanto sabe nunca existiu no Município. ----------------------------------------- O senhor Vice-Presidente acrescentou que o próprio Encarregado reportou que algumas das pessoas que
assinaram a petição a requerer a jornada contínua, não eram sequer trabalhadores do mapa de pessoal
do Município. Disse ainda o senhor Vice-Presidente que o Encarregado, quando questionado acerca desta
matéria, referiu que não pode garantir uma prestação de serviços com qualidade à população, caso se
venha a praticar a jornada contínua. O senhor Vice-Presidente sublinhou a preocupação de averiguar esta
matéria junto do Encarregado e referiu que do que lhe é dado saber, também esta questão se colocou
num dos mandatos do anterior Presidente Estêvão Pereira, não tendo sido considerado oportuno optar
por esse tipo de horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ainda a este propósito, o senhor Presidente referiu que embora não tenha existido uma resposta formal
quanto à pretensão da jornada contínua, foi dito à Comissão Sindical que a análise do assunto tinha de
passar pela ponderação dos efeitos desse horário na garantia e qualidade dos serviços prestados à
população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse ter reparado que está à venda o espaço do antigo mercado
de Viana do Alentejo sendo em sua opinião uma boa aquisição por parte do Município. Este Vereador
sugeriu que o Município encete negociações com os respetivos proprietários pois o espaço poder-lhe-á vir
a ser útil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente, a este respeito, disse que se este tipo de aquisições se pudessem candidatar a
fundos comunitários, o Município equacionaria a compra deste imóvel e eventualmente de outros, mas a
questão é o dinheiro para esse efeito. Acrescentou que estão dois empréstimos em fase de contratação
para obras que a atual maioria considerou serem prioritárias relativamente à aquisição desses imóveis.
Sublinhou que a gestão tem de ser cautelosa, norteada por prioridades que promovam a qualidade de
vida dos munícipes, para que “não caiamos num buraco sem fundo”, como alguns gostariam. ----------------- Relativamente às obras da primeira fase da Requalificação do Centro Histórico de Alcáçovas, o Senhor
Presidente transmitiu que também se verificou um atraso nos trabalhos previstos para remoção dos
postes, pontaletes e respetivos remates por parte das empresas de eletricidade e de telecomunicações
responsáveis, condicionando, consequentemente, a data de conclusão da empreitada. Também o atraso
no fornecimento dos cubos de granito Cinza Alpalhão e de Lajetas atrasou os trabalhos. O granito cinza
Alpalhão tem características específicas e uma zona própria de extração, deparando-se o empreiteiro com
uma diminuta oferta nos fornecedores locais, o que condicionou o volume de material fornecido. O
Senhor Presidente acrescentou que se verificaram ainda outros fatores que condicionaram os trabalhos,
tais como dificuldade na aquisição de mão-de-obra qualificada, condições climatéricas bastante adversas
nos meses de março e abril de 2018, saturação de água nos solos em algumas zonas o que condicionou o
assentamento da calçada e a exiguidade da grande maioria das ruas intervencionadas. Nesta data,
encontram-se a decorrer os últimos calcetamentos, faltando apenas remover os postes de eletricidade e
limpar a areia das ruas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que foi aprovada a candidatura para financiamento da Empreitada de
Construção e Requalificação de Passeios em Viana do Alentejo, que inclui os passeios junto aos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo, na Estrada Nacional 257. A empreitada, candidatada a fundos
comunitários, pretende a valorização e qualificação do ambiente urbano e a melhoria da acessibilidade e
da mobilidade. A intervenção permitirá o acesso pedonal em condições de segurança a residentes e
visitantes e, sobretudo, aos alunos no acesso diário à Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa e ao
Centro Escolar. O investimento será de cerca de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros), com
financiamento comunitário na ordem dos 85%. ------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente informou ter recebido uma congratulação enviada por Inácio José Marcelino
Lagarto, natural de Viana do Alentejo mas residente em Setúbal, no âmbito da sua participação no IV
Encontro de Poetas Populares de Viana do Alentejo, acompanhada de um poema intitulado “Nasci no
Alentejo”, que o Município pretende divulgar nos seus canais, valorizando assim os Poetas Populares e a
sua arte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O Senhor Presidente informou que está praticamente em fase de conclusão o Mural D’Aires. Por ocasião
da Feira D’Aires, que decorreu entre os dias 21 e 24 de setembro, o Município realizou uma Residência
Artística com vista à criação de uma imagem que foi posteriormente pintada num muro à entrada da Vila
de Viana. O Mural D’Aires foi concebido pelo fotógrafo André Boto que, em 2010, foi o primeiro
português eleito “Fotógrafo Europeu do Ano” pela Federação Europeia de Fotografia. A pintura foi
coordenada pelo Professor de EVT – Educação Visual e Tecnológica Manuel Rafael, com a colaboração dos
alunos de História do Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca / Universidade de
Évora. Pretende-se que este Mural seja o espelho das tradições locais como a fé, a devoção, a
peregrinação até ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires a pé ou a cavalo, a história, o património e a
cultura. O Mural tem retratados o Santuário, a Romaria a Cavalo, o Castelo, a Olaria e o Cante Alentejano.
Esta iniciativa vem no seguimento de uma outra efetuada em abril de 2017, por ocasião da Romaria a
Cavalo Moita – Viana do Alentejo, com a pintura de um mural com o objetivo de dar as boas vindas a
Romeiros e Visitantes. Este projeto tem um custo de cerca de 3.000,00€, financiado a 75% no âmbito do
“Alentejo em Cena” (fundos comunitários). ----------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que com a efetiva entrada em vigor da Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto,
que, entre outros aspetos, prevê a proibição do abate de animais de companhia abandonados como
forma de controlo da população, esta temática voltou a ganhar relevo. Neste Município, mesmo antes da
entrada em vigor da referida lei, a “política de abate” não era uma realidade. Priorizou-se a promoção da
adoção dos animais, bem como dos seus direitos e os animais recolhidos e disponíveis para adoção foram
divulgados em eventos do Município, nomeadamente na Feira do Chocalho e na Feira D’Aires, em stand
próprio e com os animais no local, tendo-se efetivamente conseguido algumas adoções como por
exemplo na Feira do Chocalho, em 2015, em que se deram dois animais para adoção. Reconhecendo-se a
insuficiência das adoções no nosso Concelho face ao número de animais recolhidos, o Município
transportou também cães para adoção para locais como Figueira da Foz (297 km), Odeceixe (160 km),
Sintra (153 km), Alfragide (150 km), Setúbal (120 km), etc. Em matéria de adoções, foram dados 18 cães
desde julho de 2015. Mesmo antes da obrigatoriedade da esterilização, o Município já levava a cabo essa
medida nos animais dados para adoção, por reconhecer que se trata de um procedimento médicoveterinário dispendioso e também por reconhecer a sua importância em matéria de controlo da
população animal. Para além de esterilizados, os animais já eram, e continuam a ser, entregues
desparasitados (interna e externamente), com identificação eletrónica (chip) e com vacina antirrábica.
Para além da promoção da adoção dos animais recolhidos, foram feitas algumas ações de sensibilização
no Programa SUMMER, junto dos mais novos, e a palestra “O que dizem os nossos cães?”.
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O Senhor Presidente informou ainda que o Município está a construir atualmente um abrigo temporário
para animais (cães e gatos) recolhidos, junto ao Estaleiro Municipal, em Viana do Alentejo. Pretende-se
que esta infraestrutura sirva de “ponte” entre o Municipal e o Intermunicipal, cujo projeto está a ser
desenvolvido pela GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM. O Senhor Presidente esclareceu que a
GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, apresentou uma candidatura ao programa de apoio ao
financiamento destas infraestruturas através do Despacho n.º 3321/2018, de 4 de abril, para a construção
de um CROI – Centro de Recolha Oficial Intermunicipal, sendo a sua área de abrangência o Alentejo
Central. O estudo base e o projeto de execução, com vista à instalação e gestão do CROI, está dividido em
3 fases, estando as duas primeiras concluídas. Neste momento, decorre a terceira fase, na qual se estão a
terminar as peças da especialidade. O Senhor Presidente explicou que o Município equacionou
candidatar-se ao apoio previsto no Despacho atrás referido para construir um CRO – Centro de Recolha
Oficial “de raiz” em Viana do Alentejo. Contudo, considerou-se que havendo em curso o projeto
intermunicipal da GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, integrar esse projeto seria a melhor
opção. A propósito das infraestruturas, o Senhor Presidente recordou que o Município tem também em
vigor um Protocolo com a PRAVI – uma associação de defesa animal sedeada em Sintra, que prevê o
alojamento de animais e a promoção da sua adoção quando o abrigo do Município se encontre lotado
(como aconteceu e motivou a assinatura deste Protocolo). Ressalvou que se se pretendesse abater
animais, mesmo quando era legal, não se teria estabelecido este protocolo, que representa um custo
mensal de 70,00€ por cada animal albergado. Na presente data, estão alojados na PRAVI 4 canídeos. O
Senhor Presidente disse ainda que o Município já se encontra a desenvolver o Programa CED – Capturar –
Esterilizar – Devolver nas colónias de gatos errantes do Concelho. De uma forma sucinta, este programa
consiste na captura de gatos errantes, que vivem em colónias de rua e que são alimentados por
populares, na sua esterilização e na sua devolução à colónia, que passa a estar devidamente legalizada. Os
animais esterilizados ao abrigo deste programa são também identificados eletronicamente e passam a
estar mais protegidos, nomeadamente no que concerne a cuidados médico-veterinários eventualmente
necessários. Informou ainda o Senhor Presidente que, para além destas ações, o Município tem tentado
responder às solicitações pontuais de vários munícipes. O senhor Presidente deixou um agradecimento a
todas as pessoas que colaboram com o Município na obtenção de soluções para um problema de difícil
resolução. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 12 de setembro de 2018 – A
Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 12 de setembro de
2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou que o Município
endereçou à DECO – Associação de Defesa do Consumidor, no dia 12 de setembro, uma carta de apoio no
âmbito de um projeto que irá envolver diversas organizações de consumidores europeus denominado
“STEP – Solutions to Tackle Energy Poverty” (Soluções para Combater a Pobreza Energética)”, o qual terá
como objetivo prestar um aconselhamento mais direto e personalizado no âmbito do consumo de
energia aos consumidores em situação de pobreza energética através de diversas atividades inovadoras.
Por pobreza energética entende-se a falta de capacidades/recursos para aquecer a casa no Inverno e
arrefecer a casa no Verão. Nesta iniciativa de âmbito europeu, as organizações/associações de
consumidores de cada país (no caso português a DECO) serão os pontos de contacto nacionais através de
parcerias com os órgãos locais em contacto direto com os consumidores. Numa primeira fase serão
identificadas as necessidades do público-alvo do projeto e as possíveis mudanças de comportamento, o
que servirá de base para as etapas seguintes. Entre as várias iniciativas/ações previstas, o Senhor
Presidente referiu: a criação de uma rede de capacitação de consultores ou técnicos que atuam
diretamente junto dos consumidores; o auxílio aos consumidores na implementação de medidas de
eficiência energética de baixo custo, entre outros. ------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 14 de setembro participou na Caminhada Noturna, em Viana
do Alentejo, promovida pela UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade e inserida na programação do
Viana em Festa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 15 de setembro, o Senhor Vice-Presidente e o Senhor
Vereador Paulo Manzoupo estiveram presentes no IV Encontro de Poetas Populares do Concelho de
Viana do Alentejo, no Cineteatro Vianense. Participaram 18 poetas populares do Concelho, numa
iniciativa que pretende, mais uma vez, celebrar a poesia popular e contribuir para a preservação e
valorização de uma arte e expressão popular bastante enraizada. O Senhor Presidente recordou que o
Município editou em setembro de 2017, o III volume do livro “Poetas e Poesia Popular do Concelho de
Viana do Alentejo”, de Luísa Bagão e Manuel Jorge Rafael. Recordou ainda que foi publicada uma edição
fac-similada do I volume do referido livro, editado em 1983, reunindo poetas e poemas das três
freguesias. Ainda relativamente ao IV Encontro, o Senhor Presidente referiu que, para além de poesia, a
música também esteve presente com a atuação do Grupo Coral de Aguiar. Esta iniciativa, inserida na
programação do Viana em Festa, foi promovida pelo Município e pela Junta de Freguesia de Viana do
Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente referiu que também no dia 15 de setembro, decorreu o Baile da Feira D’Aires,
inserido no Viana em Festa. A iniciativa, organizada pela Sociedade Vianense, decorreu na sede desta
associação, em Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que no dia 16 de setembro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve
presente na 26.ª edição da Festa da Malha, que este ano decorreu no Rossio de São Brás, em Évora. O
convite foi endereçado pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, promotora da
iniciativa, em parceria com os municípios associados, entre os quais Viana do Alentejo. ----------------------- O senhor Presidente informou que também no dia 16 de setembro, com o Chefe do seu Gabinete de
Apoio Pessoal – Miguel Bentinho participou no almoço do 23.º aniversário do Núcleo Sportinguista de
Viana do Alentejo, na sua sede. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que ainda no dia 16 de setembro teve lugar um encontro de veículos “Land
Rover”, denominado Land Rover Day. O encontro começou com um passeio, culminando num almoço
partilhado, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo e numa mostra deste Concelho,
com uma atuação do Grupo de Sevilhanas da Classe de Dança da AEVA – Associação Equestre de Viana do
Alentejo, do Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, do Grupo Coral Feminino de Viana do
Alentejo, do Grupo Coral “Velha Guarda de Viana do Alentejo” e do Grupo de Cantares Populares “Seara
Nova”. Teve ainda lugar uma exposição de produtos artesanais feitos em cabedal/pele e de peças de
olaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 16 de setembro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente
nas comemorações do 467.º aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas. -------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 17 de setembro, com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e
com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho assistiu à peça de teatro “Sim? Porque
Sim!”, no Cineteatro Vianense, numa programação inserida no Viana em Festa. A peça foi apresentada
pela Quarto Crescente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 18 de setembro, com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e
com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho assistiu ao espetáculo de tango
argentino “Volver”, no Cineteatro Vianense. Este espetáculo foi apresentado e financiado no âmbito do
“Alentejo em Cena”, uma iniciativa integradora de atividades culturais, numa lógica de programação e
animação cultural articulada. Está integrado no projeto “Valorização, promoção e desenvolvimento do
património histórico e cultural de Évora e da região envolvente”, cofinanciado por fundos comunitários a
75%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que entre os dias 21 e 24 de setembro decorreu a 267.ª edição da Feira
D’Aires, em Viana do Alentejo. Na inauguração estiveram presentes, para além de todo o executivo
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municipal em regime de permanência, a Senhora Diretora Regional de Cultura, Dra. Ana Paula
Amendoeira; a Senhora Diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, Dra. Paula
Caeiro; o Senhor Delegado Regional do IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, Arnaldo
Frade; o Senhor Deputado do PS – Partido Socialista à Assembleia da República eleito pelo círculo
eleitoral de Évora, Dr. Norberto Patinho; o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Professor
António de Sousa; o Senhor Padre Manuel Manso, em representação da Fábrica da Igreja Paroquial de
Viana do Alentejo; os Senhores Presidentes das juntas de freguesia do Concelho, outros autarcas e muitos
outros representantes de Associações e Entidades deste Concelho. Depois da inauguração oficial,
decorreu a tradicional visita aos cerca de 80 expositores dos mais variados setores de atividade, desde
serviços, artesanato, indústria, lazer e ainda gastronomia. O Senhor Presidente destacou a presença do
elemento “água” na Feira D’Aires, quer através dos stands das Águas Públicas do Alentejo, SA e do COTR
– Centro Operativo de Tecnologia de Regadio Associação sedeada em Beja, que nasceu da importância do
Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva para o Desenvolvimento Regional e do Regadio em
Portugal), quer através da exposição de um placard de grandes dimensões com a área a ser abrangida
neste Concelho por um dos novos Blocos de Rega do Alqueva. O Senhor Presidente recordou que a área
abrangida é de cerca de 4.800 hectares e que a água chegará ao concelho de Viana através da
infraestrutura já existente em Vila Nova da Baronia. A obra está orçada em cerca de 18.000.000,00€
(dezoito milhões de euros), considerando-se este um projeto crucial para potenciar o desenvolvimento
da agricultura no concelho de Viana do Alentejo, bem como o seu desenvolvimento económico e da
região envolvente. Na feira, seguiu-se animação musical com Plano B e uma atuação da Classe de Dança
da AEVA – Associação Equestre de Viana do Alentejo. No palco principal atuou BLAYA. Com organização
do Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, teve lugar mais uma edição de um programa “altas
horas”, denominado “New Moments”, que neste dia contou com a atuação do DJ Lighthouse e do DJ
VMax. No segundo dia da Feira, 22 de setembro, teve lugar o Passeio a Cavalo Feira D’Aires 2018,
organizado pela AEVA – Associação Equestre de Viana do Alentejo. Depois da abertura dos stands, houve
animação musical com “Koincidências”. A tarde foi dedicada ao Cante Alentejano, com as atuações do
Grupo Coral Feminino “Cantares de Alcáçovas”, do Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do Alentejo, do
Grupo Coral Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade” de Alcáçovas e do Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos
do Cante” de Alcáçovas, no Palco da Gastronomia. Decorreu também uma Garraida, organizada pela
Classe de Dança da AEVA – Associação Equestre de Viana do Alentejo e o Primeiro Concurso do Cão da
Serra de Aires, uma raça portuguesa. Posteriormente, decorreu o V Festival de Acordeão, organizado pela
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo. À noite, o recinto encheu para
assistir ao concerto dos irmãos CALEMA. No programa “New Moments” atuaram o DJ Tape, o DJ
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Francisco Cunha e o DJ Mira. No dia 23 de setembro, terceiro dia da Feira D’Aires, teve lugar o 18.º
Grande Prémio de Atletismo Feira D’Aires – Memorial Luís Filipe Branco, organizado pelo Município, pelo
CNA – Clube Natureza de Alvito e pelo CAVA – Clube de Atletismo de Viana do Alentejo. Decorreu
também uma caminhada em Viana do Alentejo, organizada pelo Alcáçovas Outdoor Trails. O Senhor
Presidente salientou que, pelo 5.º ano consecutivo, o Município homenageou Luís Filipe Martins Branco,
fundador da Secção de Atletismo do SCVA – Sporting Clube de Viana do Alentejo, através da qual
organizou, a partir de 1982, o Grande Prémio de Atletismo Feira D’Aires. Depois da abertura dos stands,
houve animação musical com Luís Simenta. A tarde foi animada com Cante Alentejano, desta vez nas
vozes do Grupo Coral dos “Trabalhadores” de Alcáçovas, do Grupo Coral e Enográfico de Viana do
Alentejo, do Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo e do Grupo Coral de Aguiar. À tarde, decorreu
ainda a XII Grande Corrida de Touros, organizada pela AEVA – Associação Equestre de Viana do Alentejo.
Participaram os cavaleiros Luís Rouxinol, Miguel Moura e David Gomes, os Forcados de São Mansos,
Cascais e Monsaraz. Teve lugar, no Palco Principal, o IX Festival de Folclore Feira D’Aires, com as
participações do Rancho Folclórico Infantil e Juvenil da Associação Recreativa e Desportiva Nexense, do
Rancho Folclórico do Bairro da Fraternidade de São João da Talha e do Rancho Folclórico Flor do Alto
Alentejo. À noite, decorreu o IV Encontro de Música Popular “Alentejo é Nossa Terra”, organizado pela
Associação de Cantares Populares “Seara Nova”. Houve ainda animação musical com Pedro Pé Leve. No
quarto e último dia do evento, 24 de setembro, atuou a Tuna Popular do Polo de Viana do Alentejo da
Universidade Popular Túlio Espanca / Universidade de Évora. Encerrou a 267.ª edição a Feira D’Aires o
grupo TAIS QUAIS, composto por João Gil, Tim, Vitorino, Jorge Palma, Sebastião Santos, Celina da
Piedade, Paulo Ribeiro e Jorge Serafim. Pese embora ainda não tenha sido realizada a reunião de
avaliação do evento, organizado pelo Município em parceria com as juntas de freguesia do Concelho e
com várias Associações e outras Entidades do Concelho, o Senhor Presidente considerou o balanço
bastante positivo, reconhecendo, naturalmente, alguns aspetos a melhorar, o que se pretende de edição
para edição. Referiu ainda que as temperaturas excessivamente elevadas foram prejudiciais a esta edição
da Feira D’Aires. -----------------------------------------------------------------------------------------------------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 41.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 41.ª alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------------------------------
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Ponto seis) Proposta de ratificação da 43.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 43.ª alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de ratificação da 35.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais - Com três
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 Plano de Atividades Municipais. ------------------------------------Ponto oito) Proposta de ratificação da 9.ª 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 ratificou a 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ----------------------------------Ponto nove) Proposta de ratificação da 44.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 44.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------- ----------------------------Ponto dez) Proposta de ratificação da 36.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe
Cruz, a Câmara ratificou a 36.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------Ponto onze) 45.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
45.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------------------------------------Ponto doze) 10.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 10.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -------------------------Ponto treze) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 12 relativo à Empreitada de Requalificação
do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas – A Câmara aprovou por unanimidade o auto de
medição n.º 12, relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de
Alcáçovas, no montante de 45.753,93 € (quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta e três euros e
noventa e três cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 16 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 16, relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do
Centro Histórico de Viana do Alentejo, no montante de 3.445,00 € (três mil quatrocentos e quarenta e
cinco euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a FORCULDES – Associação para
Desenvolvimento de Atividades de Formação, Culturais e Desportivas (atividades de divulgação e
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desporto) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
deliberou por unanimidade transferir para a FORCULDES - Associação para o Desenvolvimento de
Atividades de Formação, Culturais e Desportivas, a importância de 200,00 € (duzentos euros), como
comparticipação nas despesas de atividades de divulgação e desporto. -------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do
Alentejo (organização da Rota dos Licores e dos Sabores) - Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Motard
“Os Xananas” de Viana do Alentejo a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como
comparticipação nas despesas de atividades desenvolvidas, nomeadamente a “Rota dos Licores e dos
Sabores” e o “Passeio a Monsaraz”. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo (no âmbito da Exposição “Romaria no Barro”) – Sem a presença do
senhor Vereador Luis Miguel Duarte por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos
favoráveis e nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, transferir para a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo a importância de 1.000,00 € (mil
euros), como comparticipação nas despesas inerentes à Exposição “Romaria no Barro”, realizada no
passado mês de abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de atribuição de prémio de mérito, ao abrigo do Regulamento Municipal
respetivo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do
Regulamento Municipal de Atribuição do Prémio de Mérito deste concelho, a Câmara deliberou por
unanimidade atribuir o seguinte Prémio de Mérito, no montante de 500,00 € (quinhentos euros):
- A Luis Bruno Rafael Verdelho Fava, melhor aluno do Curso Cientifico-Humanístico / Ciências e
Tecnologias do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. ------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu subsídios no
âmbito da Ação Social Escolar – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor Presidente exarado a 17 de
setembro de 2018 que atribuiu os seguintes subsídios, no âmbito da Ação Social Escolar:
- Ao aluno Ricardo Rebeca Pão Mole, a frequentar o 1.º Ciclo em Viana do Alentejo, subsídio de almoço,
escalão B; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- À aluna Viviane Inácia Rosado de Sousa, a frequentar o 1.º Ciclo em Viana do Alentejo, subsídio de
almoço, escalão A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de atribuição de apoio em espécie – A Câmara deliberou por unanimidade
oferecer um voucher no montante de 12,00 € (doze euros) para levantamento de material escolar nas
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papelarias locais nele indicadas, aos seguintes alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico constantes do Quadro
de Excelência no ano letivo 2017/2018:
A) Escola Básica de Viana do Alentejo:
- Lara Filipa Santos Ferrão, 2.º ano, turma B;
- Margarida Lucas Anastácio, 2.º ano, turma B;
- Vasco Piló Nunes Bastos, 2.º ano, turma B;
- Inês Branco Veloso, 4.º ano, turma E;
- João Pedro M. Amante, 4.º ano, turma E;
- Leonor Torrão Pereira, 4.º ano, turma E;
- Maria Leonor Grilo Roberto, 4.º ano, turma E;
- Pedro Branco Teigão, 4.º ano, turma E;
- Ricardo Pisco Fialho, 4.º ano, turma E.
B) Escola Básica de Alcáçovas:
- Beatriz Castanhas Bragança, 1.º ano, turma A;
- Inês Galvão da Silva, 1.º ano, turma A;
- Leonor Pires Macedo, 1.º ano, turma A;
- Madalena Vidazinha Serrano, 1.º ano, turma A;
- Beatriz Isabel Pacheco Anastácio, 3.º ano, turma C;
- Helena Sofia Gafanhoto Vidazinha, 3.º ano, turma C;
- Isabel Esperança Fura, 3.º ano, turma C;
- João Pedro de Oliveira Pereira, 3.º ano, turma C;
- Ana Zhu, 4.º ano, turma D;
- Carolina Rodrigues Cid, 4.º ano, turma D;
- Inês Paulo Xavier, 4.º ano, turma D;
- Mário de Carvalho Chora, 4.º ano, turma D;
- Miguel Maia Fadista, 4.º ano, turma D.
Também por unanimidade a Câmara deliberou oferecer trinta e dois bilhetes de entrada nas Piscinas
Municipais, durante sete dias, aos seguintes alunos do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e do Ensino
Secundário, constantes do Quadro de Excelência no ano letivo 2017/2018:
A) Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa de Viana do Alentejo / 2.º Ciclo:
- Lara Rosário Pinto, 5.º ano, turma A;
- Lucília Falé Nunes, 5.º ano, turma B;
- Joana Amante, 6.º ano, turma A;
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- Maria Martynova, 6.º ano, turma A;
- Gabriel Leitão, 6.º ano, turma B.
B) Escola Básica de Alcáçovas / 2.º Ciclo:
- Laura Diana Lebre Fitas, 5.º ano, turma A;
- Ganliang Zhu, 6.º ano, turma A;
- Maria Eugénia David, 6.º ano, turma A.
C) Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa de Viana do Alentejo / 3.º Ciclo:
- Carlota Sofia Marques Lobo, 7.º ano, turma A;
- Madalena Brito Pegado, 7.º ano, turma A;
- Rita Wu, 7.º ano, turma B;
- Rodrigo Silvério, 7.º ano, turma B;
- Filipa Quaresma Coelho, 9.º ano, turma A;
- Daniel Mendes, 9.º ano, turma B.
D) Escola Básica de Alcáçovas / 3.º Ciclo:
- Leonor Porfírio, 7.º ano, turma A;
- Sofia Fadista, 8.º ano, turma B;
- Catarina Pajote, 9.º ano, turma A;
- Matilde Sabino, 9.º ano, turma A.
E) Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa de Viana do Alentejo / Ensino Secundário:
- Anabela Wu, 10.º ano, turma A;
- Maria Branco e Silva, 10.º ano, turma A;
- Sofia Garcia, 10.º ano, turma A;
- Verónica Isabel Soldado, 10.º ano, turma B;
- Filipa Piseiro Nunes, 11.º ano, turma A;
- Margarida Romão Parrado, 11.º ano, turma A;
- Margarida Sabino Costa, 11.º ano, turma A;
- Teresa Bentinho Lagarto, 11.º ano, turma A;
- Vitor Hugo Ginete, 11.º ano, turma A;
- Catarina da Cruz Janeiro, 12.º ano, turma A;
- Duarte Nunes, 12.º ano, turma A;
- Luis Fava, 12.º ano, turma A;
- Maria do Rosário Irio, 12.º ano, turma A;
- Miguel Serrão Bom de Sousa, 12.º ano, turma A.

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/09/2018

Fl.21

____________

__________

____________

__________

Ponto vinte e um) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o apoio de
50% do passe escolar a três alunas que frequentam estabelecimentos de ensino fora do concelho – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade ratificar os despachos do senhor Presidente que determinaram comparticipar em 50% o
passe escolar das seguintes alunas do ensino secundário que frequentam estabelecimentos fora do
concelho no ano letivo 2018/2019, dado que os cursos pretendidos não existem na área de residência das
alunas:
- Catarina Alexandra Rodrigues Caleiro, residente na freguesia de Alcáçovas e matriculada no 11.º, no
curso de Cientifico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas do Agrupamento de Escolas Severim de
faria, em Évora; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Joana Isabel Marcelino da Silva, residente na freguesia de Viana do Alentejo e matriculada no 11.º ano,
no curso de Línguas e Humanidades da Escola Secundária André de Gouveia, em Évora; ---------------------- Catarina de Jesus Quaresma Costa, residente na freguesia de Viana do Alentejo e matriculada no 11.º
ano, no curso Cientifico-Humanístico de Línguas e Humanidades do Agrupamento André de Gouveia, em
Évora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de
ruido a Sabores do Cerrado, Ld.ª, para realização de festa de casamento – A Câmara ratificou por
unanimidade o despacho do senhor Presidente de 14 de setembro de 2018 que concedeu licença de
ruido à Empresa Sabores do Cerrado, Ld.ª para a realização de uma festa de casamento no dia 15 de
setembro de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à
Associação Equestre de Viana do Alentejo, para funcionamento de uma vacada popular, no dia 22 de
setembro de 2018 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 21 de
setembro de 2018 que concedeu licença à Associação Equestre de Viana do Alentejo para a realização de
uma garraiada no dia 22 de setembro de 2018, no recinto da Feira D’Aires. --------------------------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente através do qual foi
concedida licença a Francisco Manuel Rosa Bicho, para a instalação e funcionamento de um Carrossel
Infantil, no recinto da Feira D’Aires/2018, nos dias 22 e 23 de setembro de 2018 – A Câmara ratificou
por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 21 de setembro de 2018 que concedeu licença a
Francisco Manuel Rosa Bicho para a instalação e funcionamento do Carrossel Infantil “Eurodisney” no
recinto da Feira D’Aires, nos dias 22 e 23 de setembro de 2018. -----------------------------------------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente através do qual foi
concedida licença a Diversões Simões, Ld.ª, para a instalação e funcionamento de uma Pista Infantil de
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Carril Tradicional no recinto da Feira D’Aires/2018, nos dias 22 e 23 de setembro de 2018 – A Câmara
ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 21 de setembro de 2018 que concedeu
licença a José da Silva Simões, Gerente da Firma “Diversões Simões, Ld.ª” para a instalação e
funcionamento de uma Pista Infantil de Carril Tradicional denominada “Magic Cars”, no recinto da Feira
D’Aires, nos dias 22 e 23 de setembro de 2018. --------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e seis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente através do qual foi
concedida licença a Diversões Simões, Ld.ª, para a instalação e funcionamento de uma Pista Infantil de
Carros de Choque no recinto da Feira D’Aires/2018, nos dias 22 e 23 de setembro de 2018 – A Câmara
ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 21 de setembro de 2018 que concedeu
licença a José da Silva Simões, Gerente da Firma “Diversões Simões, Ld.ª” para a instalação e
funcionamento de uma Pista Infantil de Carros de Choque denominada “Mini Troll King Kong”, no recinto
da Feira D’Aires, nos dias 22 e 23 de setembro de 2018. ---------------------------------------------------------------Ponto vinte e sete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente através do qual foi
concedida licença a Diamantino José Maldonado, para a instalação e funcionamento de uma Pista de
Carros de Choque de Adultos no recinto da Feira D’Aires/2018, nos dias 22 e 23 de setembro de 2018 –
A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 21 de setembro de 2018 que
concedeu licença a Diamantino José Maldonado, para a instalação e funcionamento de uma Pista de
Automóveis de Adultos, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 22 e 23 de setembro de 2018. ----------------Ponto vinte e oito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente através do qual foi
concedida licença a Associação Equestre de Viana do Alentejo, para funcionamento de uma Corrida de
Touros no recinto da Feira D’Aires/2018, no dia 23 de setembro de 2018 – A Câmara ratificou por
unanimidade o despacho do senhor Presidente de 21 de setembro de 2018 que concedeu licença à
Associação Equestre de Viana do Alentejo para a realização de uma Corrida de Touros, no dia 23 de
setembro de 2018, numa praça desmontável, instalada no recinto da Feira D’Aires. ---------------------------Ponto vinte e nove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo à contratação
de Empréstimo de M/L prazo destinado à Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de
Sousa, em Viana do Alentejo – O senhor Presidente recordou que na sequência da deliberação da
Câmara Municipal de 26 de julho de 2018, foram convidadas a apresentar proposta para a contratação de
um Empréstimo de M/L Prazo até ao montante de 550.000,00 € (quinhentos e cinquenta mil euros),
destinado à Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa em Viana do Alentejo, as
seguintes Instituições de Crédito:
- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, CRL;
- Caixa Económica Montepio Geral;
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- Novo Banco;
- Caixa Geral de Depósitos;
- Banco Santander Totta.
À exceção da Caixa Económica Montepio Geral, todas as outras Instituições convidadas apresentaram
proposta, com as condições constantes do mapa elaborado pelos Serviços e que foi apresentado à
Câmara Municipal na reunião de 12 de setembro de 2018, juntamente com o seu despacho de 27 de
agosto de 2018, manifestando a intenção de contratação do Empréstimo junto da Caixa Geral de
Depósitos e desencadeando o mecanismo da audiência prévia. Esse despacho foi nessa data ratificado
pela Câmara Municipal. Decorrido o período da audiência prévia e não tendo havido qualquer
contestação à intenção manifestada de contratação do Empréstimo, disse o senhor Presidente que a 19
de setembro de 2018, dada a absoluta necessidade de submeter o assunto à Assembleia Municipal na sua
sessão de 28 de setembro, exarou um despacho determinando o seguinte:
- Contratar um Empréstimo de M/L Prazo até ao montante de 550.000,00 € (quinhentos e cinquenta mil
euros) junto da Caixa Geral de Depósitos, destinado à Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr.
Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------- -- Solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para o efeito, nos termos da alínea f) do n.º 1
e do n.º 4 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a redação dada pelas Leis
n.ºs 25/2015, de 30 de março; 69/2015, de 16 de julho; 7-A/2016, de 30 de março; 42/2016, de 28 de
dezembro e 50/2018, de 16 de agosto. --------------------------------------------------------------------------------------- Solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para a realização do investimento a que o
empréstimo se destina, independentemente do montante desse investimento ultrapassar 10% das
despesas de investimento previstas no orçamento do respetivo exercício, nos termos do n.º 2 do artigo
51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, com a redação dada pelas Leis n.ºs 82-D/2014, de 31 de
dezembro; 69/2015, de 16 de julho; 132/2015, de 4 de setembro; 7-A/2016, de 30 de março; 42/2016, de
28 de dezembro e 114/2017, de 29 de dezembro. -------------------------------------------------------------------- Solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para a assunção dos compromissos
plurianuais decorrentes do contrato de empréstimo a celebrar com a Caixa Geral de Depósitos e da
Empreitada a que o mesmo se destina, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação dada pelas Leis n.ºs 20/2012, de 14 de maio; 64/2012, de
20 de dezembro; 66-B/2012, de 31 de dezembro e 22/2015, de 17 de março. -----------------------------------O senhor Presidente submeteu então a apreciação a votação a proposta de ratificação desse despacho.
- O senhor Vereador José Filipe Cruz questionou os motivos do Empréstimo em causa ser pelo período de
15 anos e ter um período de carência de 2 anos. --------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente considerou que as questões colocadas estão “fora de tempo” pois na reunião da
Câmara Municipal de 26 de julho estas condições já eram conhecidas e na sequência da referência ao
prazo do empréstimo, o senhor Vereador José Filipe Cruz até perguntou “se o empréstimo não
condicionava o futuro”. O senhor Presidente acrescentou que tem sido prática os empréstimos terem
sempre dois anos de carência e o ora proposto não foi exceção. Contudo, disse não perceber em que é
que esse aspeto pode ser determinante. Disse ainda o senhor Presidente que lhe parece que o senhor
Vereador José Filipe Cruz está a querer arranjar argumentos para votar contra mas que essa decisão, terá
de ser ele a tomá-la! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz disse que concorda com a realização da obra a que o empréstimo se
destina e que considera legítimo poder questionar o porquê dos dois anos de carência do empréstimo.
Em seu entender, não é pelo facto de o não ter feito numa reunião anterior que o não poderá fazer agora.
- O senhor Presidente referiu que, como tem dito inúmeras vezes, nunca estará em causa a legitimidade
das questões colocadas em qualquer momento. Concluiu, referindo que o período de carência de dois
anos foi opção, no seguimento do que vem sendo hábito em situações anteriores. Referiu ainda que é
prática corrente, até no crédito à habitação, a existência de um período de carência, enquanto as obras
estão a decorrer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte voltou a referir que em sua opinião a obra de Requalificação da
Escola deve ser feita e deveria ser o Poder Central a assumi-la e não o Município. Contudo – disse – se o
Poder Central não a assume, então que seja o Município a realizá-la. ----------------------------------------------- O senhor Presidente também voltou a referir que desde o primeiro momento se considerou que deveria
ser o Poder Central a assumir a realização da obra. Contudo, a convicção de que a obra não seria
realizada é que levou o Município a tomar a decisão de assumir a sua execução, a bem da comunidade
educativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votada a proposta de ratificação do despacho, nas componentes anteriormente referidas, foi a mesma
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo à contratação de
empréstimo de M/L prazo destinado ao Centro Social de Aguiar – O senhor Presidente recordou que na
sequência da deliberação da Câmara Municipal de 26 de julho de 2018, foram convidadas a apresentar
proposta para a contratação de um Empréstimo de M/L Prazo até ao montante de 400.000,00 €
(quatrocentos mil euros), destinado ao Centro Social de Aguiar, as seguintes Instituições de Crédito:
- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, CRL; --------------------------------------------------------- Caixa Económica Montepio Geral; -------------------------------------------------------------------------------------------
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- Novo Banco; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caixa Geral de Depósitos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Santander Totta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------À exceção da Caixa Económica Montepio Geral, todas as outras Instituições convidadas apresentaram
proposta, com as condições constantes do mapa elaborado pelos Serviços e que foi apresentado à
Câmara Municipal na reunião de 12 de setembro de 2018, juntamente com o seu despacho de 27 de
agosto de 2018, manifestando a intenção de contratação do Empréstimo junto da Caixa Geral de
Depósitos e desencadeando o mecanismo da audiência prévia. Esse despacho foi nessa data ratificado
pela Câmara Municipal. Decorrido o período da audiência prévia e não tendo havido qualquer
contestação à intenção manifestada de contratação do Empréstimo, disse o senhor Presidente que a 19
de setembro de 2018, dada a absoluta necessidade de submeter o assunto à Assembleia Municipal na sua
sessão de 28 de setembro, exarou um despacho determinando o seguinte:
- Contratar um Empréstimo de M/L Prazo até ao montante de 400.000,00 € (quatrocentos mil euros)
junto da Caixa Geral de Depósitos, destinado ao Centro Social de Aguiar. ----------------------------------------- Solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para o efeito, nos termos da alínea f) do n.º 1
e do n.º 4 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a redação dada pelas Leis
n.ºs 25/2015, de 30 de março; 69/2015, de 16 de julho; 7-A/2016, de 30 de março; 42/2016, de 28 de
dezembro e 50/2018, de 16 de agosto. -------------------------------------------------------------------------------------- Solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para a realização do investimento a que o
empréstimo se destina, independentemente do montante desse investimento ultrapassar 10% das
despesas de investimento previstas no orçamento do respetivo exercício, nos termos do n.º 2 do artigo
51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, com a redação dada pelas Leis n.ºs 82-D/2014, de 31 de
dezembro; 69/2015, de 16 de julho; 132/2015, de 4 de setembro; 7-A/2016, de 30 de março; 42/2016, de
28 de dezembro e 114/2017, de 29 de dezembro. ------------------------------------------------------------------------ Solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para a assunção dos compromissos
plurianuais decorrentes do contrato de empréstimo a celebrar com a Caixa Geral de Depósitos e da
Empreitada a que o mesmo se destina, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação dada pelas Leis n.ºs 20/2012, de 14 de maio; 64/2012, de
20 de dezembro; 66-B/2012, de 31 de dezembro e 22/2015, de 17 de março. -----------------------------------O senhor Presidente submeteu então a apreciação e votação a proposta de ratificação deste despacho,
tendo esta proposta sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------Ponto trinta e um) Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção de
compromissos plurianuais decorrentes do Contrato de Eficiência Energética, no âmbito da CIMAC –
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Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central – O senhor Presidente referiu que o Conselho
Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central que integra os catorze
Presidentes das Câmaras Municipais dos Municípios associados, manifestou interesse em que fosse
aquela entidade a realizar o procedimento, o acompanhamento, o lançamento e a gestão de um contrato
de eficiência energética, dado que o ganho de escala assim obtido é garantia de uma melhor eficiência e
eficácia no acompanhamento deste processo, contrariamente à hipótese de cada Município desenvolver
o procedimento por si. Nesta conformidade, a 11 de abril de 2017, foi deliberado pelo referido Conselho
Intermunicipal, a abertura do procedimento para seleção de uma ESE – Empresa de Serviços Energéticos,
com vista à celebração de um contrato de eficiência energética, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 29/2011, de
28 de fevereiro, para a implementação de medidas de melhoria da eficiência energética nos sistemas de
iluminação pública dos Municípios que integram a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na deliberação tomada pelo Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central ficou assente que os encargos financeiros decorrentes do futuro contrato de eficiência
energética, teriam por base a transferência de verbas das Municípios associados para a CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, sendo que no caso do Município de Viana do Alentejo, a
previsão de despesa é a seguinte:
a) Ano de 2018 – 21.422,59 € (vinte e um mil quatrocentos e vinte e dois euros e cinquenta e nove
cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Anos de 2019 a 2029 – 85.690,36 € (oitenta e cinco mil seiscentos e noventa euros e trinta e seis
cêntimos) em cada ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou que tendo a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
submetido a fiscalização prévia do Tribunal de Contas o contrato entretanto celebrado, foi o mesmo
devolvido tendo sido suscitadas algumas questões pelo referido Tribunal, as quais motivaram que a
CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central tivesse solicitado a cada um dos Municípios que
os respetivos órgãos deliberassem sobre o seguinte:
a) Autorizar a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central a assumir todo o processo
relativo ao contrato de eficiência energética do qual beneficiarão os catorze Municípios que integram a
referida Comunidade Intermunicipal; ---------------------------------------------------------------------------------------b) Autorizar a assunção dos compromissos plurianuais decorrentes do referido contrato. -------------------Em face do exposto, o senhor Presidente propôs que seja concedida à CIMAC – Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central a necessária autorização para assumir todo o processo relativo ao
contrato de eficiência energética, ratificando todos os atos entretanto praticados pela referida Entidade
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no âmbito deste processo e que seja submetido este assunto à Assembleia Municipal, solicitando-lhe a
respetiva autorização para os atos da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central no
tocante a esta matéria e também a autorização para a assunção dos compromissos plurianuais
decorrentes do contrato de eficiência energética. -----------------------------------------------------------------------Estas propostas foram aprovadas com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores
Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz. -----------------------------------------------------------------------Ponto trinta e dois) Pedido de legalização no âmbito do Processo n.º 33/18 – A Câmara tomou
conhecimento da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos,
relativa ao Processo n.º 33/18, cujo requerente é Manuel Joaquim Saldanha e referente a uma obra
localizada na Horta do Fialho (“Quinta dos Sacrifícios”) em Viana do Alentejo. Com quatro votos
favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara deliberou legalizar
as obras de construção executadas pelo requerente. -------------------------------------------------------------------Ponto trinta e três) Proposta de deliberação no âmbito do Processo n.º 45/14 – A Câmara tomou
conhecimento da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos,
relativa ao Processo n.º 45/14, cuja requerente é Andreia Jacinta Louro Grave e referente a uma obra
localizada no Bairro da Lage, Rua dos Combatentes do Ultramar, número dois, em Alcáçovas. Com três
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe
Cruz, a Câmara deliberou conceder à requerente uma prorrogação de prazo de noventa dias com vista à
instrução do procedimento de legalização da obra. ---------------------------------------------------------------------Ponto trinta e quatro) Proposta de notificação ao requerente no âmbito do Processo n.º 230/17 – A
Câmara tomou conhecimento da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Serviços
Urbanos, relativa ao Processo n.º 230/17, cujo requerente é Estêvão Manuel Marques Branco e referente
a uma obra localizada na Rua Padre Francisco Cardim, número três, em Viana do Alentejo. Com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a
Câmara deliberou notificar o requerente para que, no prazo de quinze dias após receção da notificação,
os elementos técnicos necessários à realização da obra de alteração da janela da sala do edifício,
aplicáveis à situação, bem como as cópias das faturas dos serviços de energia elétrica e de
telecomunicações, caso existam, a partir das respetivas redes públicas de distribuição. ----------------------Ponto trinta e cinco) Proposta de deliberação no âmbito do Processo n.º 158/16 – A Câmara tomou
conhecimento da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos,
relativa ao Processo n.º 158/16, cujo requerente é Pedro Alexandre de Novais Vera Cruz e referente a
uma obra localizada na Estrada Nacional 2, Herdade Vale Lameira, Parcela E, em Alcáçovas. Com três
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe
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Cruz, a Câmara deliberou conceder ao requerente o prazo de quinze dias após receção da notificação,
para que apresente a documentação correspondente ao que lhe foi anteriormente solicitado. ------------O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, relativamente às propostas da Divisão de Administração
Urbanística e Serviços Urbanos, disse ter alguma dificuldade em perceber a letra do respetivo Chefe de
Divisão, situação que deverá ser acautelada dado que é imprescindível perceber claramente o teor das
propostas que são submetidas a votação. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta e seis) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo
(transporte da praça de touros) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação
Equestre de Viana do Alentejo a importância de 1.200,00 € (mil e duzentos euros) como comparticipação
no acréscimo das despesas relativas à organização de uma corrida de touros no dia 23 de setembro de
2018, nomeadamente com o transporte da respetiva praça. ----------------------------------------------------------Ponto trinta e sete) Proposta de atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento de
Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara deliberou por unanimidade
atribuir o referido cartão a Bernardino José Banha Mochila, residente em Viana do Alentejo. --------------Nos termos da mesma proposta ao abrigo do mesmo Regulamento e sem a presença do senhor Vereador
Luis Miguel Duarte por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, atribuir
o Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso a José Miguel Pegado Duarte, residente em Viana do
Alentejo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito 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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