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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 05/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 27 / 02 / 2019 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 
                          HELENA ISABEL BARROS TORRÃO, em substituição de Luis Miguel Fialho Duarte 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 17:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 21/02/2019 

 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.357,87 € 

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  ...................................................................................................     1.535.862,11 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ...........................................................................................................    514.439,89 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ............................................................................................................       6.872,02 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 7.617,32 € 

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  ...............................................................................................  198.402,03 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................    41.371,41 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................  74.866,95 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................  187.009,78 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...........................................................................................................    45.095,23 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682  .............................................................................................................. 50.864,41 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000501-1 DPRA  ................................................................................................. 250.00,00 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  .............................................................................................................. 40.850,73 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  1.540.219,98 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .......................................................................................................................……….   1.414.273,48 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 125.946,50 € 
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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 13 de fevereiro de 2019; ------------------- 

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 4.ª alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------- 

6.   Proposta de ratificação da 6.ª alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------- 

7.   Proposta de ratificação da 4.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ----------------------------------- 

8.   Proposta de aprovação da 7.ª alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------- 

9.   Proposta de aprovação da 3.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------- 

10. Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI/JI de 

Alcáçovas, como comparticipação nas atividades desenvolvidas pela Associação no ano letivo 

2017/2018; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como 

comparticipação nas despesas de realização da sua festa de aniversário; ----------------------------------- ---- 

12. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

Culturais; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Proposta de aprovação do Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades Económicas da Feira 

D’Aires; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Proposta de aprovação do Regulamento Municipal de atribuição de lotes de terreno para construção 

de habitação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Proposta de atribuição de Cartões Sociais do Reformado, Pensionista e Idoso; -------------------------------- 

16. Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária; ----------------------------- 

17. Pedido de autorização para realização de obra por administração direta – Armazém de Produtos 

Fitofarmacêuticos no Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo; --------------------------------------------------- 

18. Pedido de autorização para realização de obra por administração direta – Colocação de proteção na 

Rua da Bela-Vista, em Alcáçovas; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Proposta de emissão de licença para realização de Corso Carnavalesco, promovido pelo Restolho – 

Sons e Sabores do Alentejo, Associação Sociocultural; --------------------------------------------------------------- 

20. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que isentou a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e Aguiar do pagamento 
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das taxas relativas à emissão de uma licença de ruido para a realização do Baile de Finalistas 

2018/2019, no dia 23 de fevereiro de 2019, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo; 

21. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de ruido à Associação 

de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e Aguiar, para a 

realização do Baile de Finalistas 2018/2019, no dia 23 de fevereiro de 2019, no Salão dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

22. Pedido de parecer quanto à passagem neste concelho do passeio turístico para viaturas todo-o-terreno 

“O Caminho mais Longo”, no dia 20 de abril de 2019, o qual tem o seu início em Chaves e fim em São 

Brás de Alportel; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

23. Proposta de transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo (apoio no 

investimento realizado nas infraestruturas sociais daquela Instituição); ----------------------------------------- 

24. Proposta de alteração temporária de sinalização rodoviária em Alcáçovas, por ocasião do XXV Corso 

Carnavalesco; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. Proposta de aprovação de Protocolo de Colaboração a celebrar com a Agência de Desenvolvimento 

Regional do Alentejo, S.A.; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. Proposta de deliberação sobre concessão de prazo para complemento do procedimento de legalização 

das obras efetuadas na Estrada Municipal 1116, n.º 20, em Alcáçovas, de que é requerente Joaquim 

Francisco Murcho Loupa e outro e a que se refere o processo n.º 202/16; -------------------------- 

27. Proposta de deliberação sobre a notificação da requerente Santa Casa da Misericórdia de Viana do 

Alentejo, para suprir insuficiências relativamente a obras realizadas no Largo 1.º de Maio, n.º 5, em 

Aguiar (Centro de Dia e Comunitário) e a que se refere o processo n.º 5/19; ----------------------------------- 

28. Proposta de deliberação sobre a notificação da requerente Adivinha Radical, S.A. para que proceda à 

apresentação de pedido de legalização das obras executadas sem o prévio devido licenciamento na 

Horta de Cega Gatos, artigo 9.º, Secção L, em Viana do Alentejo (Processo n.º 122/18). -------------------- 

O senhor Presidente informou que por e-mail enviado pelo senhor Vereador Luis Miguel Fialho Duarte, 

tomou conhecimento da sua impossibilidade de estar presente na reunião de hoje, por motivos 

profissionais. Nos termos do disposto no artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual 

redação, este Vereador fez-se substituir pela cidadã Helena Isabel Barros Torrão, em virtude do cidadão 

Joaquim Maria Pinto Bento – que o substituiria por ser o seguinte na lista da CDU – não ter 

disponibilidade para o efeito.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: 
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- Neste período o senhor Presidente informou que foi recentemente concluída a construção de um Abrigo 

Temporário para Animais recolhidos, no Estaleiro Municipal, em Viana. Este Abrigo, construído por 

trabalhadores da Autarquia, tem capacidade para oito cães e é um complemento ao já existente, em 

Alcáçovas. Recorda-se que a GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, irá construir um CIRO – 

Centro Intermunicipal de Recolha Oficial, destinado aos Municípios do Alentejo Central, entre os quais 

Viana do Alentejo. O senhor Presidente sublinhou que mesmo antes da entrada em vigor da atual 

legislação nesta matéria, os cães disponibilizados por adoção neste Concelho, já eram entregues 

esterilizados, vacinados, desparasitados e com identificação eletrónica, uma vez que o Município 

reconhece os encargos financeiros destes procedimentos. O Senhor Presidente recordou que a promoção 

da adoção foi priorizada pelo Município, tendo vindo a ser divulgados os animais recolhidos e disponíveis 

para adoção em eventos municipais, nomeadamente na Feira do Chocalho e na Feira D’Aires. Disse ainda 

o senhor Presidente que reconhecendo-se a insuficiência das adoções no Concelho, face ao número de 

animais recolhidos, o Município transportou cães para adoção para diversos locais, nomeadamente  

Figueira da Foz (297 km), Odeceixe (160 km), Sintra (153 km), Alfragide (150 km), Setúbal (120 km), entre 

outros. Para além da promoção da adoção dos animais recolhidos, foram realizadas algumas ações de 

sensibilização, nomeadamente no Programa SUMMER (junto dos mais novos) e a palestra “O que dizem 

os nossos cães?”. O Senhor Presidente informou 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, passando a estar mais protegidos, nomeadamente no que concerne a cuidados médico-

veterinários eventualmente necessários. Acrescentou que o Município de Viana do Alentejo se candidatou 

ao apoio às esterilizações de cães e gatos consagrado no Despacho n.º 3283/2018, tendo a candidatura 

sido aprovada e tendo o Município já realizado vinte e cinco esterilizações ao abrigo deste apoio.  ------------  

- O Senhor Presidente informou que o Município voltará a marcar presença na BTL – Feira Internacional de 

Turismo, que irá decorrer de 13 a 17 de março, na FIL – Feira Internacional de Lisboa. A promoção do 

concelho de Viana surgirá integrada na ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e 

contemplará as potencialidades do vasto património material e imaterial do Concelho. No dia 16 de 

março, no espaço da ERTAR, o Município irá promover e divulgar a XIX Romaria a Cavalo Moita – Viana do 

Alentejo, que decorrerá entre 24 e 28 de abril. Recorda-se que a BTL é o maior evento de promoção 

turística em todo País, oferecendo aos profissionais a oportunidade de conhecer o mercado nacional e 
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internacional. Ao público em geral, a BTL oferece a oportunidade de conhecer e escolher novos destinos 

de férias.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O Senhor Presidente informou sobre um agradecimento enviado ao Município pela Santa Casa da 

Misericórdia de Alcáçovas, pela cedência do auditório do Paço dos Henriques para a realização da reunião 

do Secretariado Distrital da União das Misericórdias Portuguesas.  ------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz insistiu no pedido do mapa de receita e despesa do setor das águas, 

atendendo aos argumentos apresentados por ocasião da proposta de atualização dos tarifários dos 

serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos 

sólidos urbanos. Este Vereador solicitou também que lhe seja facultada a seguinte informação, relativa 

aos últimos três anos: 

a) Apoios concedidos às Associações do concelho, incluindo os apoios em espécie;  --------------------------------  

b) Mapas de Execução Orçamental nos quais constem os saldos disponíveis do cabimento a 31 de 

dezembro;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Mapas dos Fundos Disponíveis a 31 de dezembro.  -----------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente solicitou à Chefe da Divisão de Gestão de Recursos que providenciasse a recolha dos 

elementos solicitados. Esta referiu que o pedido referente ao mapa das águas irá encaminhá-lo para a 

Técnica Superior Mara Marques, atualmente adstrita a esse serviço.  --------------------------------------------------  

Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos: 

Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

ata em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 13 de fevereiro de 2019 – A 

Câmara aprovou, com quatro votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 13 de fevereiro de 

2019. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, não participou nesta votação a senhora D. Helena 

Isabel Barros Torrão, dado não ter estado presente na reunião a que a ata se refere.  --------------------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou que o executivo 

em regime de permanência reuniu com os executivos das Juntas de Freguesia de Aguiar, Alcáçovas e 

Viana do Alentejo, nos dias 12, 13 e 26 de fevereiro, respetivamente. Tratando-se de reuniões periódicas 

de trabalho, nelas foram abordados assuntos de vária ordem.  --------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 14 de fevereiro esteve presente na apresentação do projeto 

de Sinalética Inteligente para os Municípios da ATLA – Associação Transfronteiriça de Municípios Lago 

Alqueva, no Salão Nobre dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz. O sistema é baseado numa 
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nova tecnologia com dispositivos eletrónicos, os quais serão colocados nos postos de turismo e nas placas 

de sinalização turística pedonal com o objetivo de fornecer informação atualizada aos turistas através de 

uma aplicação para smartphones. Nesta sessão de apresentação estiveram presentes Carlos Abade, 

Vogal do Conselho de Administração do Turismo de Portugal, e António Ceia da Silva, Presidente da 

ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo. Este projeto representa um investimento de 

321.000,00€ (trezentos e vinte e um mil euros), cofinanciados a 90% pelo Turismo de Portugal, no âmbito 

do programa “Valorizar o Turismo do Interior”. O Senhor Presidente recordou que a ATLA, criada em 

2005, é atualmente constituída pelos Municípios de Alandroal, Moura, Mourão, Portel, Reguengos de 

Monsaraz, Barrancos, Viana do Alentejo, Vidigueira e Serpa e pelo Municípios espanhóis de Alconchel, 

Cheles, Olivenza e Villanueva del Fresno.  -----------------------------------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 16 de fevereiro, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo 

Manzoupo e com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente no 

Encontro de Grupos Corais, promovido pelo Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo por ocasião 

do seu 41.º aniversário. O Encontro, que decorreu no Cineteatro Vianense, contou com as atuações (para 

além do Grupo aniversariante) do Grupo Coral “Os Lagóias” de Portalegre; do Grupo Coral Feminino de 

Viana do Alentejo; do Grupo Coral Trabalhadores das Autarquias do Seixal; do Grupo Coral “Velha 

Guarda” de Viana do Alentejo; do Grupo Coral Juvenil “Os Rama Verde de Vila Nova da Baronia” e do 

Rancho Folclórico de Cernache de Bonjardim. Após as atuações decorreu um Jantar-Convívio no Salão dos 

Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo.  ------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que também no dia 16 de fevereiro, o Senhor Vice-Presidente esteve 

presente na iniciativa “Veredas – Itinerâncias na Paisagem”, no Auditório Tomaz Ribas, no Paço dos 

Henriques, em Alcáçovas. A iniciativa, resultante de uma parceria entre o Município e o Instituto de 

Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrâneas da Universidade de Évora, abordou três temas: a 

transumância, os chocalhos e o Rafeiro do Alentejo e contou com a participação do Dr. Paulo Lima, do 

projeto PAGUS e de José Alpoim, da Associação de Criadores do Rafeiro do Alentejo. O Senhor Vice-

Presidente recordou que o Município e a Universidade de Évora assinaram, em 28 de novembro de 2018, 

um memorando de entendimento que visa a criação de mecanismos que permitam a implementação de 

projetos em conjunto, relacionados com o sistema silvo pastoril do Montado. Acrescentou que, entre as 

ações conjuntas e de colaboração, estão previstos projetos de investigação, desenvolvimento e 

demonstração, intercâmbio, consulta e divulgação de informação e dos resultados dos projetos 

implementados e ainda a organização de seminários, formações, palestras e atividades de educação 

ambiental.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente informou que o dia 19 de fevereiro participou na reunião mensal do Conselho 

Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora.  ----------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 20 de fevereiro reuniu com a Senhora Inspetora Chefe da 

Unidade Operacional XI-Lisboa da Unidade Regional do Sul da ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar 

e Económica - Paula Véstias - nas instalações desta Unidade Regional, em Évora, a pedido do Executivo, 

na sequência de contactos anteriores. O objetivo foi estreitar relações institucionais com vista à obtenção 

de mais qualidade nos eventos do Município e, em última análise, de uma melhor prestação de serviço 

público, nomeadamente na informação aos empresários do Concelho no que diz respeito a algumas 

obrigações legais, no âmbito da ASAE.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que também no dia 20 de fevereiro participou numa reunião de 

preparação do exercício internacional de proteção civil CASCADE’19, nas instalações do Serviço Municipal 

de Proteção Civil de Viana do Alentejo e na qual esteve presente, entre outros, o Senhor Comandante do 

CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora, José Ribeiro. O Município irá participar 

neste exercício europeu, que decorrerá de 29 de maio a 1 de junho, com vista a testar e treinar a resposta 

a situações de emergência múltipla, que possam ocorrer em cascata (sismos, cheias, acidente químico, 

rutura de barragem e poluição marítima) em território nacional. Trata-se de um simulacro com diversos 

cenários nos distritos de Lisboa, Aveiro, Évora e Setúbal e envolverá cerca de 600 operacionais oriundos 

de seis países, nomeadamente Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha e Croácia. No distrito de 

Évora estão envolvidos os municípios de Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo, Reguengos de Monsaraz, 

Vendas Novas e Viana do Alentejo. Para organizar este exercício, cofinanciado pela Comissão Europeia, 

foi constituído um consórcio que é integrado pela DGAM – Direção Geral da Autoridade Marítima e por 

mais cinco entidades estrangeiras (Espanha, França, Bélgica, Alemanha e Croácia).  ----------------------------  

- O senhor Presidente referiu que ainda no dia 20 de fevereiro, conjuntamente com o Senhor Vice-

Presidente e com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, reuniu com a recém-

eleita Direção da Sociedade União Alcaçovense, nas suas instalações, em Alcáçovas, a pedido daquela 

entidade. Trataram-se assuntos relacionados com projetos futuros e com alguns constrangimentos de 

ordem financeira.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 24 de fevereiro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo 

participou no almoço comemorativo do 14.º aniversário da Associação Equestre de Viana do Alentejo, na 

sede do Sporting Clube de Viana do Alentejo, a convite da associação aniversariante.  -------------------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 26 de fevereiro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – 

Miguel Bentinho, reuniu com o Senhor Comandante Territorial da GNR – Guarda Nacional Republicana de 

Évora, Coronel Joaquim Grenho, no Comando, em Évora. Disse o senhor Presidente que a reunião foi 
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solicitada por si, na sequência da Moção e da Recomendação apresentadas pelas bancadas do PS – 

Partido Socialista e do PSD – Partido Social Democrata na última sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de Viana do Alentejo, em 8 de fevereiro, relativamente à GNR (número de efetivos e 

manutenção do Posto de Alcáçovas). A informação transmitida foi a mesma que já havia sido dada pelo 

Senhor Comandante, na reunião que decorreu nos Paços do Município em 13 de dezembro de 2018 e 

pelo Senhor Ministro da Administração Interna, em 5 de fevereiro de 2019, numa reunião que decorreu 

na CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, ou seja, já foram pedidos mais efetivos pelo 

Comando, esperando-se ainda um reforço e foi reiterado que o Posto de Alcáçovas não irá encerrar. O 

Senhor Comandante informou também que iria contactar o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Alcáçovas para esclarecimentos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente a esta última informação transmitida pelo senhor Presidente, o senhor Vereador José 

Filipe Cruz referiu que em seu entender, o desenvolvimento deste assunto parece-lhe não ter acontecido 

conforme foi previsto na sessão da Assembleia Municipal realizada no passado dia 8 de fevereiro. 

Acrescentou que nessa sessão da Assembleia Municipal tinha ficado assente que o senhor Presidente iria 

solicitar uma reunião ao senhor Comandante do Destacamento Territorial da GNR, na qual participariam 

os três Presidentes de Juntas de Freguesia do concelho. Afinal, a reunião já aconteceu, apenas com a 

presença do senhor Presidente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- A este propósito, o senhor Presidente referiu que na sequência do que foi transmitido na Assembleia 

Municipal e com o intuito de agendar uma reunião com o senhor Comandante do Destacamento 

Territorial da GNR com a participação dos senhores Presidentes de Juntas de Freguesia do concelho, 

verificou-se a sua deslocação, ao Comando, em Évora, no passado dia 26 de fevereiro. O senhor 

Comandante entendeu que seria melhor falar ele próprio com o senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Alcáçovas. Assim, o senhor Presidente concluiu que a informação que agora transmitiu sobre este 

assunto, em nada colide com aquilo que foi falado na Assembleia Municipal.  ------------------------------------  

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 4.ª alteração ao Orçamento da Despesa - Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, foi 

ratificada a 4.ª alteração ao Orçamento da Despesa. -------------------------------------------   --------------------------- 
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Ponto seis) Proposta de ratificação da 6.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, foi 

ratificada a 6.ª alteração ao Orçamento da Despesa. -------------------------------------------   --------------------------- 

Ponto sete) Proposta de ratificação da 4.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais - Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, foi 

ratificada a 4.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais.  ----------------------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de aprovação da 7.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, foi 

aprovada a 7.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa.  ----------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de aprovação da 3.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, 

foi aprovada a 3.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  ---------------------------------  

Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

da EBI/JI de Alcáçovas, como comparticipação nas atividades desenvolvidas pela Associação no ano 

letivo 2017/2018 – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI/JI de 

Alcáçovas, a importância de 400,00€ (quatrocentos euros) como comparticipação nas despesas inerentes 

a atividades dinamizadas pela referida Associação, nomeadamente a Festa de Natal de 2018; o Dia da 

Criança; a Sessão “Educar para o Direito”, realizada a 11 de junho de 2018 e a festa de final de ano 

realizada a 21 de junho de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como 

comparticipação nas despesas de realização da sua festa de aniversário – Nos termos da proposta da 

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

Associação Equestre de Viana do Alentejo, a importância de 400,00€ (quatrocentos euros) como 

comparticipação nas despesas inerentes a atividades realizadas por ocasião da sua festa de aniversário. --

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais – Nos termos das propostas apresentadas pela Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano e ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou 

por unanimidade transferir as seguintes verbas para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense/4.º 

trimestre de 2018: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

® Ballet e Sevilhanas …………………………………………….….…  700,20€ (setecentos euros e vinte cêntimos); 

® Grupo Coral Feminino Paz e Unidade ………..……….……. 495,00€ (quatrocentos e noventa e cinco euros); 
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Ponto treze) Proposta de aprovação do Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades 

Económicas da Feira D’Aires – Com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Srs. 

Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, a Câmara aprovou a Proposta de Regulamento Municipal 

dos Expositores das Atividades Económicas da Feira d’Aires, após consulta pública do respetivo Projeto de 

Regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto catorze) Proposta de aprovação do Regulamento Municipal de atribuição de lotes de terreno 

para construção de habitação – Com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Srs. 

Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, a Câmara aprovou a Proposta de Regulamento Municipal de 

Atribuição de Lotes de Terreno para Construção de Habitação, após consulta pública do respetivo projeto 

de regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quinze) Proposta de atribuição de Cartões Sociais do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos 

termos da proposta apresentada pela 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 aos seguintes Munícipes: -------------------------------------------------------------- 

A)  Viana do Alentejo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Francisca Maria de Jesus Paitio ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Francisco António Saúde ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

B)  Aguiar: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Joaquina Maria Rebocho Teixoeira Flamino -------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezasseis) 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: ------------------- 

- Titular do Cartão n.º 728 – Manuel Virgílio Rodrigues Marrafa – Colocação de poliban; colocação de 

lavatório; substituição de sanita e autoclismo; ------------------------------------------------- ---------------------------- 

- Titular do Cartão n.º 730 – Maria Antónia Banha Mochila Mira – Colocação de silicone na envolvente da 

torneira misturadora do duche; picar e rebocar parede da sala; ------------------------------------------------------- 

Ponto dezassete) Pedido de autorização para realização de obra por administração direta – Armazém 

de Produtos Fitofarmacêuticos no Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo – Nos termos do n.º 2 do 

artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 

realização, por administração direta, da pequena obra a realizar no Estaleiro Municipal de Viana do 

Alentejo, cuja estimativa orçamental é de dois mil e setecentos euros e cujo prazo de execução é de 15 

(quinze) dias. A obra consistirá na construção de um armazém de produtos fitofarmacêuticos. -------------- 
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Ponto dezoito) Pedido de autorização para realização de obra por administração direta – Colocação de 

proteção na Rua da Bela-Vista, em Alcáçovas - Nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização, por administração 

direta, da obra a realizar na Rua da Bela Vista, Bairro 25 de Abril, em Alcáçovas, cuja estimativa 

orçamental é de seis mil euros e cujo prazo de execução é de 30 (trinta) dias. A obra consistirá na 

colocação de proteção ao longo de parte da referida Rua. --------------------------------------------------------------- 

Ponto dezanove) Proposta de emissão de licença para realização de Corso Carnavalesco, promovido 

pelo Restolho – Sons e Sabores do Alentejo, Associação Sociocultural – A Câmara deliberou por 

unanimidade autorizar a realização do Corso Carnavalesco em Viana do Alentejo, no dia 3 de março de 

2019, promovido pela Associação Restolho – Sons e Sabores do Alentejo, Associação Sociocultural, 

podendo ser emitida a licença respetiva. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que isentou a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e Aguiar do 

pagamento das taxas relativas à emissão de uma licença de ruido para a realização do Baile de 

Finalistas 2018/2019, no dia 23 de fevereiro de 2019, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do 

Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente de 18 de fevereiro de 2019 

através do qual foi concedida à Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e 

Aguiar a isenção do pagamento das taxas referentes à emissão da licença de ruído relativa à realização do 

Baile de Finalistas no dia 23 de fevereiro de 2019, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do 

Alentejo. Nos termos do n.º 7 do artigo 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas do Município, para a 

concessão da isenção solicitada foi reconhecido o interesse municipal da iniciativa e foi tomado 

conhecimento de que a receita não arrecadada por via desta isenção importa 98,90€ (noventa e oito 

euros e noventa cêntimos), isto nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do referido Regulamento. --------------- 

Ponto vinte e um) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de 

ruido à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo e Aguiar, para a realização do Baile de Finalistas 2018/2019, no dia 23 de fevereiro de 2019, no 

Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo - A Câmara ratificou por unanimidade o 

despacho do Sr. Presidente de 18 de fevereiro de 2019 através do qual foi concedida à Associação de Pais 

e Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar a licença de ruído para a realização do Baile de 

Finalistas no dia 23 de fevereiro de 2019, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. -------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto vinte e dois) Pedido de parecer quanto à passagem neste concelho do passeio turístico para 

viaturas todo-o-terreno “O Caminho mais Longo”, no dia 20 de abril de 2019, o qual tem o seu início em 
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Chaves e fim em São Brás de Alportel - A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável 

quanto à passagem, por este concelho, do Passeio Turístico de viaturas todo-o-terreno, denominado “O 

Caminho mais Longo”, organizado pela Endless Ways, Lda e que decorrerá entre 18 e 21 de abril de 2019. 

A passagem por este concelho ocorrerá no dia 20 de abril de 2019. --------------------------- 

Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do 

Alentejo (apoio no investimento realizado nas infraestruturas sociais daquela Instituição) - Nos termos 

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

transferir para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, a importância de 4.900,00€ (quatro mil 

e novecentos euros), como comparticipação nas despesas relacionadas com a Componente Nacional da 

Requalificação das Infraestruturas Sociais da referia instituição. A verba a transferir representa cerca de 

50% das despesas a suportar pela Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. ------------------------ 

Ponto vinte e quatro) Proposta de alteração temporária de sinalização rodoviária em Alcáçovas, por 

ocasião do XXV Corso Carnavalesco - Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar as seguintes alterações ao trânsito automóvel em 

Alcáçovas motivadas, pelo Corso Carnavalesco no dia 5 de março de 2019, entre as 16 e as 20 horas:  

® Interdição do acesso à Praça da Republica pela Rua do Carmo, com desvio do trânsito pelo Largo da 

Matriz, Rua do Castelo e Rua dos Escudeiros; -------------------------------------------------------------------------------- 

® Interdição do acesso à Praça da Republica pela Rua dos Ciprestes, com desvio do trânsito para a Rua do 

Relógio e Rua Nova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e cinco) Proposta de aprovação de Protocolo de Colaboração a celebrar com a Agência de 

Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A - A Câmara aprovou por unanimidade uma proposta de 

Protocolo de Colaboração com a ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A, tendo 

como objetivo a promoção de iniciativas no âmbito da implementação de ações inovadoras de apoio ao 

empreendedorismo empresarial neste Município. As duas partes adotarão as formas de cooperação que 

para cada caso considerarem convenientes, designadamente: -------------------------------------------------------- 

a)  Conceção de modelo de gestão e regulamento do Viveiro de Empresas de Viana do Alentejo; ------ 

b)  Conceção de Plano Anual de Gestão e dinamização do Viveiro de Empresas de Viana do Alentejo; 

c)  Integração do Viveiro de Empresas de Viana do Alentejo no ecossistema ADRAL de apoio ao 

empreendorismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d)  Organização e realização de ações de promoção e apoio ao empreendedorismo e dinamização do 

tecido empresarial; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e)  Outras medidas que contribuam para a prossecução dos objetivos de ambas as partes; -------------- 
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Este protocolo terá a duração de um ano, renovável por iguais períodos, salvo denúncia de qualquer uma 

das partes, com notificação prévia de 90 (noventa) dias. ---------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e seis) Proposta de deliberação sobre concessão de prazo para complemento do 

procedimento de legalização das obras efetuadas na Estrada Municipal 1116, n.º 20, em Alcáçovas, de 

que é requerente Joaquim Francisco Murcho Loupa e outro e a que se refere o processo n.º 202/16  – 

Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao 

processo n.º 202/16, cujos requerentes são Joaquim Francisco Murcho Loupa e outro; a Câmara 

deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Srs. Vereadores José Filipe Cruz e 

Helena Torrão, conceder aos requerentes o prazo de trinta dias a contar da data da receção da 

notificação, para que completem o procedimento de legalização das obras localizadas na Estrada 

Municipal n.º 1116, n.º 20, em Alcáçovas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto vinte e sete) Proposta de deliberação sobre a notificação da requerente Santa Casa da 

Misericórdia de Viana do Alentejo, para suprir insuficiências relativamente a obras realizadas no Largo 

1.º de Maio, n.º 5, em Aguiar (Centro de Dia e Comunitário) e a que se refere o processo n.º 5/19 - Nos 

termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao processo 

n.º 5/19, cujo requerente é a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, a Câmara deliberou, com 

três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Srs. Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, 

conceder o prazo de vinte dias a contar da data da receção da notificação, para a Santa Casa da 

Misericórdia de Viana do Alentejo suprir as insuficiências no âmbito do processo de legalização do Centro 

de Dia e Centro Comunitário, localizado no Largo 1.º de Maio, n.º 5, em Aguiar. -------------------- 

Ponto vinte e oito) Proposta de deliberação sobre a notificação da requerente Adivinha Radical, S.A. 

para que proceda à apresentação de pedido de legalização das obras executadas sem o prévio devido 

licenciamento na Horta de Cega Gatos, artigo 9.º, Secção L, em Viana do Alentejo (Processo n.º 122/18) 

- Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao 

processo n.º 122/18, cujo requerente é a Sociedade Adivinha Radical, S.A, a Câmara deliberou, com três 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Srs. Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, 

notificar o proprietário do prédio sito na Horta de Cega Gatos, em Viana do Alentejo, para que no prazo 

de trinta dias a contar da receção da notificação, proceda à apresentação do pedido de legalização das 

obras executadas sem o prévio e devido licenciamento. 

 

O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas, tendo a minuta desta ata sido 

aprovada por unanimidade. 

 

Eu,                                                                                                          , Chefe da DGR, a subscrevi. 
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O Presidente, 

 

  

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


