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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 06/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 13 / 03 / 2019 

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: 15:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 07/03/2019 

 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.909,41 € 

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  ...................................................................................................     1.322.632,95 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ...........................................................................................................    273.285,81 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ..........................................................................................................       30.894,31 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 7.490,22 € 

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  ...............................................................................................  205.568,90 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................    43.241,14 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................  78.869,93 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................  177.999,93 € 

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 .............................................................................................................................  1.326.542,36 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .......................................................................................................................……….   1.168.952,86 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 157.589,50 € 
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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 27 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 aprovação da 8.ª alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------- 

6.    Proposta de aprovação da 4.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------- 

7.    Proposta de aprovação de alteração ao Regulamento do Concurso de Janelas, Varandas e 

Montras Engalanadas na Chegada da Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo; ------------ 

8.    Proposta de transferência de verba para a Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de 

Cerâmica (quota anual de 2019); ----------------------------------------------------------------------------- 

9.    Pedido de parecer quanto à passagem por este concelho da prova velocipédica, na vertente 

de bicicleta de todo-o-terreno, denominada “Transportugal Europcar Race”, a realizar entre 5 

e 12 de maio de 2019, tendo o seu início em Chaves e terminando em Sagres, estando 

agendada a sua passagem por este Município no dia 10; ----------------------------------------------- 

10.  Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, no 

âmbito do seu Plano de Atividades, nomeadamente na organização da Romaria a 

Cavalo/2019; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de Jovens de Alcáçovas para realização do XXV Corso Carnavalesco de Alcáçovas, o qual se 

realizou no dia 5 de março de 2019; ------------------------------------------------------------ 

12.  Proposta de deliberação no sentido de realizar a audiência prévia dos interessados, motivada 

pela intenção de declarar a caducidade do licenciamento, no âmbito do processo n.º 

144VN/05, cujo requerente é Herdeiros de António Miguel Fadista; -------------------------------- 

13.  Proposta de deliberação no sentido de ser concedido novo prazo para apresentação de 

procedimento de legalização, no âmbito do processo n.º 33/16, cujo requerente é Manuel 

Joaquim Panoias Santos; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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14.  Proposta de deliberação no sentido de ser concedido novo prazo para apresentação de 

procedimento de legalização, no âmbito do processo n.º 67/17, cujo requerente é Floriano 

José Pia Belga. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 o Município voltará a estar presente na BTL – Bolsa de 

Turismo de Lisboa / Feira Internacional de Turismo, que decorrerá entre 13 e 17 de março, na FIL – Feira 

Internacional de Lisboa. A promoção do concelho de Viana do Alentejo surge integrada na ERTAR – 

Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e contempla as potencialidades do vasto património 

material e imaterial deste Concelho. No dia 16 de março, no espaço da ERTAR, o Município irá promover e 

divulgar, através de uma Conferência de Imprensa, a XIX Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo, que 

decorrerá entre 24 e 28 de abril. Também a AMREN2 – Associação de Municípios da Rota da Estrada 

Nacional 2 terá um stand próprio, cujo funcionamento será assegurado pelos Municípios associados, entre 

os quais o de Viana do Alentejo. O senhor Presidente sublinhou que a BTL é o maior evento de promoção 

turística em todo País e oferece aos profissionais a oportunidade de conhecer o mercado nacional e 

internacional. Ao público em geral, a BTL oferece a oportunidade de conhecer e escolher novos destinos 

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

- O Senhor Presidente informou que o Município de Viana do Alentejo e o Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo são parceiros da Monstrinha – 18.º Festival de Animação para Miúdos e Graúdos, que 

terá lugar de 20 a 31 de março, em diversos cinemas, auditórios e escolas de todo o País. No concelho de 

Viana do Alentejo, as sessões irão decorrer no Cineteatro Vianense e no Paço dos Henriques, em 

Alcáçovas, e destinando-se a todos os alunos, desde o Pré-Escolar até ao Ensino Secundário. Os filmes, 

que irão proporcionar momentos de discussão e partilha entre alunos e professores, abordam várias 

temáticas em que as questões da amizade, tolerância, diferença e respeito pelo outro estão patentes. A 

Monstrinha é promovida a nível nacional pela Monstra – Lisbon Animation Festival e pela Taumotropio, 

com a cooperação do Cinema São Jorge e da Casa da Marioneta e com os apoios institucionais do 

Ministério da Cultura, do Instituto do Cinema e do Audiovisual e da Creative Europe Media (cofundada 

pela União Europeia).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O Senhor Presidente informou que nos dias 21 e 22 de março, cerca de 330 alunos do Pré-Escolar e do 

1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo irão assinalar o Dia Mundial da Árvore com a 

plantação simbólica de árvores, nomeadamente na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo; nas Piscinas 

Municipais de Alcáçovas e no Rossio, em Aguiar. A iniciativa, promovida pelo Município, pretende alertar 

e sensibilizar os mais novos para a importância da preservação do meio ambiente, bem como identificar 
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as espécies e alguns fatores do ambiente que condicionam a vida das plantas, como a água, o ar, a luz, a 

temperatura e o solo. Cada uma das turmas irá plantar 2/3 árvores com o objetivo de criar pequenas 

florestas autóctones, tendo em conta as medidas de contenção de um bem precioso e cada vez mais 

escasso – a água. A florestação destes espaços públicos conta com os apoios do Projeto Floresta Comum, 

do ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e da Quercus, resultantes de uma 

candidatura aprovada em 2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ainda no período de antes da ordem do dia, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte manifestou interesse 

em conhecer o troço do perímetro de rega do Alqueva que passa por este concelho.  -----------------------------  

- O senhor Presidente referiu que irá obter esses elementos atualizados para os fornecer.  ----------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou sobre o ponto de situação dos procedimentos 

concursais para admissão de trabalhadores no âmbito do PREVPAV – Programa de Regularização 

Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública, em que houve reclamações por parte dos 

candidatos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos informou este Vereador que os primeiros classificados nos 

dois procedimentos concursais em causa, já celebraram contratos de trabalho por tempo indeterminado 

com o Município, após ter decorrido a tramitação legal inerente às reclamações e recursos apresentados. 

A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos acrescentou que embora internamente os procedimentos 

estejam finalizados, não pode ser excluído, no âmbito dos mesmos procedimentos concursais, o recurso à 

via contenciosa, por parte de quem reclamou e recorreu.  -----------------------------------------------------------------  

- Ainda no período de antes da ordem do dia e em resposta à solicitação do senhor Vereador Luis Miguel 

Duarte na reunião de 13 de fevereiro de 2019, foram-lhe entregues cópias de três pareceres jurídicos 

acerca da integração de trabalhadores ao abrigo do PREVPAP – Programa de Regularização Extraordinária 

de Vínculos Precários, concretamente: 

» Parecer jurídico emitido pela Jurista do Município, Dr.ª Estela Rodrigues;  ------------------------------------------  

» Parecer jurídico emitido pela Sociedade de Advogados “Abalada Matos Moraes Cardoso e Associados”, 

com a qual o Município celebrou um contrato de avença;  -----------------------------------------------------------------  

» Parecer jurídico emitido pela ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses.  -----------------------  

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 27 de fevereiro de 2019 – A 

Câmara aprovou, com quatro votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 27 de fevereiro de 
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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 o senhor Vereador 

Luis Miguel Duarte, 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 no dia 28 de 

fevereiro decorreu mais uma reunião no âmbito do Projeto Piloto de Voto Eletrónico no distrito de Évora 

para as próximas Eleições Europeias, que irão ter lugar no dia 26 de maio de 2019. A referida reunião 

decorreu no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo e foi promovida pela Secretaria de Estado 

da Administração Interna, contando com a participação da própria Senhora Secretária de Estado Adjunta 

e da Administração Interna, Dra. Isabel Oneto; do Senhor Secretário Geral Adjunto da Administração 

Eleitoral, Eng.º Joaquim Morgado; do Executivo Municipal; dos senhores Presidentes das Juntas de 

Freguesia do Concelho e de alguns técnicos do Município e das referidas Juntas.  -------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 1 de março decorreram os desfiles de Carnaval dos alunos do 

Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, nas três freguesias do 

Concelho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no âmbito da Pausa Letiva de Carnaval, entre 1 e 6 de março, 

decorreram algumas iniciativas na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, nomeadamente Atelier de 

Máscaras de Carnaval, Pinturas Faciais, Pintura de Mural e Cinema.   ------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 2 de março teve lugar a iniciativa “Visitas ao Património”, no 

Castelo de Viana do Alentejo, composta pela leitura dinâmica e por atividades com base no livro “A 

Vaquinha Violeta e o Coelho Malaquias”. Esta iniciativa foi promovida pela Direção Regional de Cultura 

do Alentejo, com o apoio do Município.  -------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse o senhor Presidente que também no dia 2 de março decorreu mais uma iniciativa “Encantar com 

Histórias”, na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, destinada a crianças dos 3 aos 8 anos.  ------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 3 de março teve lugar o já tradicional Desfile de Carnaval em 

Viana do Alentejo, promovido pelo Restolho, Sons e Sabores do Alentejo – Associação Sócio Cultural, com 

o apoio do Município e da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo. Referiu ter estado presente, 

conjuntamente com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal e com o senhor Vereador Paulo 

Manzoupo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente referiu que no dia 5 de março decorreu o XXV Corso Carnavalesco de Alcáçovas, 

promovido pela AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas, com o apoio do Município de Viana do 

Alentejo e da Junta de Freguesia local. Esteve presente todo o executivo em regime de permanência e o 

Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal.  -----------------------------------------------------------------------------------    



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/03/2019  Fl.6 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

- O senhor Presidente informou que no dia 7 de março, esteve presente na apresentação do “Corredor 

Sudoeste Ibérico”, em Madrid (Espanha), juntamente com outros autarcas e representantes de algumas 

entidades portuguesas, entre elas a CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo e o Grupo de Comunicação Diário do Sul. De uma forma sucinta, o Corredor Sudoeste Ibérico 

trata-se de um “conceito” de um movimento empresarial privado e independente de apoio e promoção 

das regiões transfronteiriças, que ligam Lisboa a Madrid, concretamente as regiões do Alentejo e da 

Extremadura, as quais se encontram numa situação secular de isolamento, propiciada pela sua 

localização periférica, agravada pelas parcas infraestruturas e serviços de transporte e comunicações. 

Pretende-se que este Corredor Ibérico seja, não apenas um comboio ou uma infraestrutura específica, 

mas um espaço onde flui informação, conhecimento, pessoas, mercadorias e projetos de futuro. Entre as 

várias linhas de ação, pretende-se tecer uma rede de empresas e entidades de cariz económico e 

implantar Folhas de Rotas (a título de exemplo, Rota UNESCO). Quanto aos objetivos atuais do “Corredor 

Sudoeste Ibérico”, o Senhor Presidente referiu: i) o reconhecimento e compromisso de investimentos em 

infraestruturas necessárias para o Sudoeste Ibérico e a sua incorporação nos planos de infraestruturas 

dos próximos anos, ii) o desenvolvimento de um grupo de interesse privado formalmente constituído e 

de caráter permanente que zele pelo seguimento e pela continuidade do desenvolvimento das redes de 

comunicação no Sudoeste ibérico e europeu, iii) a concentração dos esforços e atuações na linha do 

“Comboio de Alta Velocidade e de Mercadorias” (2019-2025). O senhor Presidente acrescentou que no 

seu entender, este novo projeto será mais uma janela de promoção, divulgação e desenvolvimento da 

nossa região e consequentemente do Concelho de Viana do Alentejo.  ---------------------------------------------   

- O senhor Presidente referiu que no dia 7 de março, o Município se associou ao Dia de Luto Nacional 

pelas Vítimas de Violência Doméstica, decretado pelo Governo, colocando a Bandeira Nacional a meia 

haste. Recordou que foi criado, em Viana do Alentejo, um Gabinete de Apoio às Vítimas de Violência 

Doméstica, que funciona no Centro de Saúde e cujo atendimento gratuito é efetuado por uma Técnica do 

NAV – Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica da Cáritas Arquidiocesana, na primeira 

quarta-feira de cada mês.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 8 de março, o Município assinalou o Dia Internacional da Mulher 

com a oferta simbólica de flores e um poema às Mulheres do Concelho.  ------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente e o Senhor Vereador 

Paulo Manzoupo procedeu à entrega de novos fardamentos e equipamentos de proteção individual aos 

trabalhadores afetos à DIMSU – Divisão de Infraestruturas Municipais e Serviços Urbanos do Município. 

Entre os elementos entregues salientam-se botas, polos de manga curta e comprida, calças, casacos, t-
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shirts, fatos descartáveis para químicos, luvas térmicas, óculos de proteção, coletes de alta visibilidade, 

botas de borracha e máscara, representando um investimento de cerca de 12.000,00€ (doze mil euros).  

- O senhor Presidente informou que no dia 11 de março reuniu o Conselho Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, nos Paços do Município, tendo ele próprio estado presente, conjuntamente 

com o Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo. Estiveram ainda 

representadas as Juntas de Freguesia do Concelho, a Guarda Nacional Republicana, a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, o Instituto de Conservação da Natureza e 

das Florestas, o Comando Distrital da Autoridade Nacional de Proteção Civil e a IP – Infraestruturas de 

Portugal. De entre os vários pontos abordados, salienta-se a aprovação da Proposta do Plano Operacional 

Municipal 2019 e a previsão dos trabalhos associados às Faixas de Gestão de Combustível, cuja conclusão, 

nas três freguesias, se prevê que ocorra até ao dia 31 de maio.  -------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 12 de março, o Senhor Vice-Presidente participou na reunião 

mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, em Cuba.  -------  

- O senhor Presidente informou que no dia 12 de março participou na reunião mensal do Conselho de 

Administração da GESAMB, EIM – Gestão Ambiental e de Resíduos, em representação da CIMAC – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central.  -------------------------------------------------------------------------  

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 aprovação da 8.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 aprovou a 8.ª alteração ao Orçamento da Despesa. -------------------------------------------   ----------------- 

Ponto seis) Proposta de aprovação da 4.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 aprovou a 4.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------------   ------ 

Ponto sete) Proposta de aprovação de alteração ao Regulamento do Concurso de Janelas, Varandas e 

Montras Engalanadas na Chegada da Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo - Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara aprovou uma proposta de alteração ao Regulamento do Concurso de Janelas, Varandas e 

Montras Engalanadas na chegada da Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo, após efetivação da 

consulta pública a que se referem os artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  ------------------------------------------------------  
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A proposta de alteração em causa consubstancia-se na alteração do artigo 13.º, relativo aos Prémios a 

atribuir no âmbito do concurso a que o Regulamento de refere. Referiu o senhor Presidente que com esta 

alteração se pretendeu reforçar a quantidade de prémios a atribuir com o objetivo de uma maior 

participação de munícipes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de transferência de verba para a Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de 

Cerâmica (quota anual de 2019) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação 

Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica, a importância de 800,00€ (oitocentos euros) correspondente 

à quota de Município associado, relativa ao ano de 2019.  --------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Pedido de parecer quanto à passagem por este concelho da prova velocipédica, na 

vertente de bicicleta de todo-o-terreno, denominada “Transportugal Europcar Race”, a realizar entre 5 

e 12 de maio de 2019, tendo o seu início em Chaves e terminando em Sagres, estando agendada a sua 

passagem por este Município no dia 10 – A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável 

quanto à passagem, neste Município, da prova velocipédica, na vertente de bicicleta de todo-o-terreno, 

denominada “Transportugal Europcar Race”, que se realizará entre os dias 5 e 12 de maio de 2019, tendo 

o seu início em Chaves e terminando em Sagres. A entidade organizadora é a Empresa Ciclonatur 

Desportos, Ld.ª, de Odivelas e a passagem pelo concelho de Viana do Alentejo ocorrerá no dia 10 de maio 

de 2019, entre as 10:30 horas e as 12:30 horas.  ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, no 

âmbito do seu Plano de Atividades, nomeadamente na organização da Romaria a Cavalo/2019 – A 

Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Equestre de Viana do Alentejo a 

importância de 1.000,00€ (mil euros) como comparticipação nas despesas de organização de atividades 

no âmbito da Romaria a Cavalo de 2019.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à 

Associação de Jovens de Alcáçovas para a realização do XXV Corso Carnavalesco de Alcáçovas, o qual se 

realizou no dia 5 de março de 2019 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor 

Presidente de 1 de março de 2019, que concedeu licença à AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas, 

para a realização do desfile de Carnaval, em Alcáçovas, no dia 5 de março de 2019. ----------------------------- 

Ponto doze) Proposta de deliberação no sentido de realizar a audiência prévia dos interessados, 

motivada pela intenção de declarar a caducidade do licenciamento, no âmbito do processo n.º 

144VN/05, cujo requerente é Herdeiros de António Miguel Fadista – Nos termos da Informação Técnica 

da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 144VN/05, a Câmara 

deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel 

Duarte e José Filipe Cruz, manifestar a intenção de declarar a caducidade do licenciamento constante do 
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processo identificado, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

da Edificação, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado em 

anexo ao Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, dado não ter sido solicitado o respetivo alvará no 

prazo de um ano a contar da data da notificação do ato de licenciamento. Será realizada a audiência 

prévia dos interessados (herdeiros de António Miguel Fadista, na qualidade de titulares do processo e 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, CRL na qualidade de atual proprietária do prédio), 

dispondo estes do prazo de dez dias úteis a contar da receção da notificação, para se pronunciarem por 

escrito sobre a intenção de declarar a caducidade do licenciamento das obras realizadas no prédio urbano 

sito na Travessa das Torres, n.ºs 1 e 3, em Viana do Alentejo.  ---------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de deliberação no sentido de ser concedido novo prazo para apresentação de 

procedimento de legalização, no âmbito do processo n.º 33/16, cujo requerente é Manuel Joaquim 

Panóias Santos – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e 

Processual relativa ao Processo n.º 33/16, cujo requerente é Manuel Joaquim Panóias Santos, a Câmara 

deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel 

Duarte e José Filipe Cruz, conceder ao requerente novo prazo de trinta dias a contar da receção da 

notificação, para que apresente o pedido de legalização das intervenções realizadas na habitação 

unifamiliar sita no Bairro da Lage, Rua 9 de setembro, n.º 36, em Alcáçovas.  -------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de deliberação no sentido de ser concedido novo prazo para apresentação de 

procedimento de legalização, no âmbito do processo n.º 67/17, cujo requerente é Floriano José Pia 

Belga – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa 

ao Processo n.º 67/17, cujo requerente é Floriano José Pia Belga, a Câmara deliberou, com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, 

conceder ao requerente novo prazo de trinta dias a contar da receção da notificação, para que apresente 

o pedido de legalização das construções existentes no prédio denominado “Madalena”, sito em 

Alcáçovas.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos, tendo a minuta desta 

ata sido aprovada por unanimidade. 

 

Eu,                                                                                                          , Chefe da DGR, a subscrevi. 

 

O Presidente, 
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Os Vereadores, 

 

 

 

 


