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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 08/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 27 / 03 / 2019 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 16:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  

- LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE, Vereador, por motivo de doença 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 21/03/2019 

 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.582,10 € 

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  ...................................................................................................     1.606.200,68 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ...........................................................................................................    576.914,28 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...........................................................................................................        1.978,33 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 7.362,12 € 

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  ..............................................................................................................    45.888,34 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................  83.312,61 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................  179.892,39 € 

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 .............................................................................................................................  1.610.782,78 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .......................................................................................................................……….   1.490.324,11 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 120.458,67 € 
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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 março de 2019; ----------------------- 

3.    Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 21 de março de 2019; ---------------- 

4.    Informação sobre a atividade da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------- 

5.    Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de 

competência subdelegada em matéria de administração urbanística; ----------------------------------------- 

6.    Proposta de aprovação da 11.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------- 

7.    Proposta de aprovação da 6.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------- 

8.    Proposta de fixação de preços de produtos de promoção da Romaria a Cavalo; ----------------------------- 

9.    Proposta de atribuição de apoios em espécie ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, no 

âmbito do Espetáculo Imaginário do seu Departamento de Ciências Humanas e Sociais; ---------------- 

10.  Proposta de fixação do número de viagens gratuitas a atribuir, em 2019, ao Centro Infantil do 

Imaculado Coração de Maria, de Viana do Alentejo, no âmbito do Regulamento Municipal de 

Cedência de Viaturas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.  Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, 

relativo a Formação em Contexto de Trabalho (Curso Profissional de Técnico/a de Desporto); --------- 

12.  Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, 

relativo a Formação em Contexto de Trabalho (Curso Profissional de Técnico/a de Informática – 

Sistemas); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.  Proposta transferência de verba para a ADIA – Associação de Defesa dos Idosos de Aguiar 

(comparticipação nas despesas da festa de aniversário e passeios); -------------------------------------------- 

14.  Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo 

(comparticipação nas despesas da sua festa de aniversário); ----------------------------------------------------- 

15.  Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

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

16.  Proposta de fixação de preços de produtos a vender no Posto de Turismo de Viana do Alentejo; ------- 

17.  Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idosos; -------------------------------- 

18.  Proposta de atribuição de Apoios em Espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”; ------------------------ 

19.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou o pagamento da quota de 

2019 à Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2; ----------------------------------------------- 

20.  Proposta de alteração da titularidade de um Fundo de Maneio; -------------------------------------------------- 
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21.  Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central 

(comparticipações mensais em 2019); ---------------------------------------------------------------------------------- 

22.  Proposta de deliberação no âmbito do processo n.º 45/14; -------------------------------------------------------- 

23.  Proposta de deliberação no âmbito do processo n.º 234/18; ------------------------------------------------------ 

24.  Proposta de legalização de obras no âmbito do processo n.º 39/19, cujo requerente é Silvestre Correia 

Pires. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou ter recebido um e-mail do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, dando 

conta da sua impossibilidade de estar presente, por motivos de saúde, não se fazendo substituir por 

indisponibilidade dos cidadãos que se encontram imediatamente a seguir na lista da CDU. O senhor 

Presidente propôs a justificação da respetiva falta que, mediante votação por escrutínio secreto, foi 

justificada por unanimidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 informou que a Delegação Regional de Évora da DECO – Associação 

Portuguesa de Defesa do Consumidor, no âmbito do protocolo vigente com o Município, registou, no ano 

de 2018, um aumento de quase 230% de pedidos de intervenção relativamente ao ano de 2017. Recordou 

que o Gabinete de Apoio ao Consumidor recebe, neste Município, na tarde da última sexta-feira de cada 

mês uma jurista da referida Delegação Regional que, no Balcão Municipal, atende os munícipes do 

Concelho, prestando informação e apoio na resolução de conflitos de consumo e em situações de sobre 

endividamento das famílias. Adiantou o senhor Presidente que este atendimento é gratuito. Em resultado 

do protocolo com o Município, a DECO verificou, durante 2018, um aumento do número de reclamações 

apresentadas pelos munícipes consumidores, tendo sido registados 230 pedidos de intervenção, número 

muito superior ao de 2017, no qual se registaram 70 pedidos. As questões do sobre endividamento (62%), 

as comunicações eletrónicas (18%) e a compra e venda (8%) foram os temas que lideraram as 

reclamações neste último ano. A DECO e o Município têm desenvolvido uma parceria vantajosa para que 

os consumidores do Concelho resolvam os seus conflitos de consumo e beneficiem de melhor informação 

para fazer as escolhas de consumo mais acertadas e uma melhor gestão do seu orçamento. Para isso, têm 

sido também dinamizados espaços de informação em rádios locais e sessões de esclarecimento, 

oferecendo um maior acesso dos consumidores à informação.  ----------------------------------------------------------  

- O Senhor Presidente informou também que os autores Maria Antonieta Mira e Luís de Matos 

ofereceram ao Município de Viana do Alentejo 160 exemplares de cada um dos seus livros “Visita à Aldeia 

da Terra” e “O cágado Gaspar”, respetivamente. Acrescentou o senhor Presidente que no âmbito da 

habitual oferta de Natal às crianças do Concelho, o Município tinha adquirido vários exemplares, de 
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algumas obras adequadas às faixas etárias de cada ciclo, entre elas “O cágado Gaspar”, para oferecer às 

crianças no Natal, há alguns anos atrás.  ----------------------------------------------------------------------------------------   

- O Senhor Presidente informou que, à semelhança dos últimos anos, se realizará de 8 a 18 de abril, um 

programa de férias educativas durante a Pausa Letiva da Páscoa, destinado a crianças com idades entre os 

6 e os 13 anos. Referiu que, durante duas semanas, os mais novos poderão aventurar-se na prova de 

orientação e no “giravólei”; dar largas à imaginação no teatro de fantoches; nas atividades de expressão 

plástica e ainda mostrar os seus dotes culinários na oficina dos doces. Paralelamente, poderão desfrutar 

do contacto com a natureza através de caminhadas, passeios de bicicleta, entre outras. Referiu ainda o 

senhor Presidente que as inscrições já estão abertas e decorrerão até ao dia 29 de março, no Polo da 

Biblioteca em Aguiar, e no Balcão Municipal em Viana do Alentejo.  ----------------------------------------------------   

- O Senhor Presidente informou ainda que três doceiras do concelho de Viana do Alentejo (Margarida 

Ilhéu, Casa Maria Vitória e Margarida Maia) vão concorrer às “7 Maravilhas Doces de Portugal”, evento 

este que pretende eleger os melhores doces, realçando a tradição e a inovação. Acrescentou que são sete 

as categorias a concurso, a saber: Doces de território; bolo de pastelaria; doce de colher e doce de fatia; 

biscoitos e bolos secos; doces festivos; doces de fruta e mel; e doces de inovação. Para os critérios 

qualitativos estão a origem e qualidade dos ingredientes, que deverão ser da região, bem como a 

qualidade de execução, demonstrando o domínio das técnicas de confeção. Nesta 8.ª edição das “7 

Maravilhas de Portugal”, os candidatos vão ser votados por cada um dos dezoito distritos e pelas duas 

regiões autónomas. Recordou o senhor Presidente que o nosso Concelho é terra de Conventos e Palácios 

Reais, cujos segredos da tradição doceira perduraram no tempo ao longo dos séculos, chegando aos 

nossos dias. Para promover e valorizar este património do Concelho, o Município promove todos os anos, 

desde 2001, em dezembro, em Alcáçovas, uma Mostra de Doçaria, onde os doces conventuais e 

palacianos são os protagonistas, numa iniciativa que, ao longo de três dias, leva centenas de pessoas a 

apreciar o que de melhor se faz nesta área.  -----------------------------------------------------------------------------------  

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 março de 2019 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 13 de março de 2019.  --------------  

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 21 de março de 2019 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião extraordinária de 21 de março de 2019.  -------  
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Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que, entre os 

dias 13 e 17 de março, decorreu mais uma edição da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa / Feira 

Internacional de Turismo, na FIL – Feira Internacional de Lisboa. Referiu que a promoção do Concelho 

esteve integrada na ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e contemplou as 

potencialidades do vasto património material e imaterial do nosso Concelho. Informou que também a 

AMREN2 – Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 teve stand próprio, cujo 

funcionamento foi assegurado pelos municípios associados, entre os quais o de Viana do Alentejo. O 

Senhor Presidente referiu ainda que no dia 16 de março, todo o executivo em regime de permanência 

esteve presente na conferência de imprensa de apresentação da XIX Romaria a Cavalo Moita-Viana do 

Alentejo, que decorreu no espaço da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, na 

referida Feira Internacional de Turismo. Adiantou o senhor Presidente que esta 19.ª edição partirá da 

Moita no dia 24 de abril e chegará a Viana do Alentejo no dia 27 de abril, havendo no dia 26 a habitual 

pernoita na freguesia de Alcáçovas. Mais uma vez, centenas de romeiros voltam a cumprir a tradição por 

caminhos de terra batida, trazendo consigo a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, que se junta, à 

chegada a Viana do Alentejo à imagem de Nossa Senhora D’Aires. Apesar do caráter religioso, a Romaria, 

que termina no dia 28 de abril, assume atualmente também uma vertente lúdica, que privilegia o 

convívio entre os participantes de diversos pontos do País, alguns dos quais presentes desde a primeira 

edição (2001). Para receber os muitos visitantes que são esperados durante o aquele fim-de-semana, o 

Município de Viana do Alentejo encontra-se a preparar um programa cultural que abarca animação de 

rua, cante alentejano e música tradicional, articulado com um Programa Religioso por parte da Paróquia 

local. Recordou o senhor Presidente que a Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo foi retomada em 

2001, após um interregno de mais de 70 anos, recuperando uma tradição em que os lavradores da Moita 

se deslocavam com os seus animais ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires para pedir proteção e boas 

colheitas. Recordou ainda o senhor Presidente que, em 2011, a Romaria a Cavalo foi distinguida com o 

Prémio Mais Alentejo, na categoria “Mais Tradição” e, em 2013, com uma Menção Honrosa, na categoria 

“Eventos”, dos Prémios “Turismo do Alentejo”. Por fim, o senhor Presidente relembrou que a Romaria a 

Cavalo é promovida por uma Comissão Organizadora, constituída pelas Câmaras Municipais da Moita e 

de Viana do Alentejo; pela Associação dos Romeiros da Tradição Moitense e pela Associação Equestre de 

Viana do Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 15 de março, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente, 

reuniram com responsáveis da ARS – Administração Regional de Saúde do Alentejo, nomeadamente com 

o senhor José Lopes, Vogal do Conselho Diretivo da referida ARS e com a senhora D. Laurência Gemito, 

Diretora Executiva do ACES – Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, a propósito do 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27/03/2019  Fl.6 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

processo de Descentralização Administrativa – Transferência de Competências, concretamente sobre o 

Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, que “concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde, ao abrigo dos artigos 13.º e 

33.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto”. Esta reunião, que decorreu na sede da ARS – Administração 

Regional de Saúde, em Évora, foi solicitada pelo Executivo Municipal.  ----------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 19 de março esteve presente na reunião mensal do Conselho 

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

- O senhor Presidente informou que no dia 20 de março, o Município de Viana do Alentejo e a ASAE – 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, promoveram uma sessão de esclarecimento 

denominada “Segurança Alimentar e Económica – Envolvente Legal”, que decorreu no Salão da Junta de 

Freguesia de Viana do Alentejo, a qual foi ministrada pela Senhora Inspetora Chefe da Unidade 

Operacional XI-Lisboa da Unidade Regional do Sul da ASAE - Paula Véstias. Referiu o senhor Presidente 

que a sessão, destinada a associações e empresas do Concelho, abordou temas relacionados com os 

requisitos legais inerentes à participação de agentes económicas e associativos em feiras, mostras e 

outros eventos, com particular incidência nas vertentes alimentar e económica. A iniciativa, que serviu 

igualmente para esclarecimento de dúvidas, também visou contribuir para uma maior informação dos 

vários agentes económicos presentes, no sentido de dotá-los de ferramentas para os ajudar no 

desenvolvimento das suas atividades económicas e no cumprimento das normas legislativas em vigor. 

Referiu ainda o senhor Presidente que a ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, visa a 

fiscalização e prevenção do cumprimento da legislação reguladora do exercício das atividades 

económicas, nos setores alimentar e não alimentar. O Senhor Presidente informou também que, antes da 

referida sessão de esclarecimento, teve lugar uma reunião com Técnicos da DDSH – Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, nos Paços do Município, com vista à obtenção de mais qualidade e 

segurança nos eventos do Município. Concluiu o senhor Presidente informando que estas iniciativas 

surgiram na sequência da reunião realizada entre as duas entidades no passado dia 20 de fevereiro, nas 

instalações da ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, em Évora.  ----------------------------  

- O senhor Presidente informou que, também no dia 20 de março, esteve presente na reunião ordinária 

do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, que decorreu no Centro Escolar.  ---   

- O Senhor Presidente informou que, ainda no dia 20 de março, teve início a Monstrinha – 18.º Festival de 

Animação para Miúdos e Graúdos, que decorrerá até ao dia 31 de março. Adiantou o senhor Presidente 

que este Município e o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo são parceiros da iniciativa, trazendo 

sessões de cinema ao Concelho, a decorrer no Cineteatro Vianense e no Paço dos Henriques, em 

Alcáçovas e que se destinam a todos os alunos, desde o Pré-Escolar até ao Ensino Secundário. Referiu que 
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os filmes, que visam proporcionar momentos de discussão e partilha entre alunos e professores, 

abordam várias temáticas em que questões de amizade, tolerância, diferença e respeito pelo outro, estão 

patentes. Concluiu o senhor Presidente informando que 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 o apoio institucional do Ministério da Cultura; do Instituto do Cinema e do 

Audiovisual e da Creative Europe Media (cofundada pela União Europeia).  ---------------------------------------  

- O senhor Presidente informou ainda que, também no dia 20 de março, teve início a 37.ª Volta ao 

Alentejo em Bicicleta, organizada pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e pela 

Podium Events. Na etapa inaugural, 20 de março, a referida Volta ao Alentejo, que ligou Montemor-o-

Novo a Moura, num total de 208 kms, passou em Alcáçovas e em Viana do Alentejo, onde havia uma 

meta volante. O Senhor Presidente informou que participaram na mesma dezoito equipas, das quais 

nove eram portuguesas, num total de 120 corredores. O total de quilómetros percorridos foi de 802, 

tendo a mesma tido seis etapas. Referiu ainda o senhor Presidente que a Volta ao Alentejo em Bicicleta 

terminou em Évora, na Praça do Giraldo, no dia 24 de março.  ---------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 21 de março teve lugar o colóquio “Apoios ao Rendimento”, 

promovido pela CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de 

Portugal, que decorreu no Cineteatro Vianense. Este evento contou com o apoio da Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, a qual possui dois balcões no concelho: em Alcáçovas e em Viana 

do Alentejo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 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 assinalaram o Dia Mundial da Árvore com a 

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

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

alertar e sensibilizar os mais novos para a importância da preservação do meio ambiente, bem como 

identificar 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 plantou 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. O senhor Presidente concluiu mencionando que a florestação destes espaços 

públicos contou com o apoio do Projeto Floresta Comum, do ICNF – Instituto de Conservação da Natureza 

e das Florestas e da Quercus, resultante de uma candidatura aprovada em 2018.  -------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 22 de março, o Senhor Vice-Presidente esteve presente numa 

sessão de divulgação sobre os avisos no âmbito do POISE – Programa Operacional Inclusão Social e 

Emprego, que decorreu no Paço dos Henriques, em Alcáçovas. Referiu o senhor Presidente que, de 
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acordo com o Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, foram lançados, no início 

de março, sete concursos no referido Programa Operacional, com uma dotação global de 12.800.000,00€ 

(doze milhões e oitocentos mil euros). Adiantou o senhor Presidente que os avisos abertos visam apoiar 

projetos que concorram para a implementação da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 

Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual”. Os avisos são nas seguintes áreas: Promoção da igualdade 

entre mulheres e homens; Prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica; 

Combate à discriminação em razão da orientação sexual; Identidade e expressão de género e 

características sexuais, bem como da prevenção e combate ao tráfico de seres humanos. A iniciativa foi 

promovida pela referida Secretaria de Estado com o apoio do Município de Viana do Alentejo.  -------------    

- O senhor Presidente informou que no dia 23 de março, conjuntamente com o Chefe do seu Gabinete de 

Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, receberam o Senhor Presidente do Município de São Miguel (Cabo 

Verde), Dr. Herménio Fernandes, com o qual o Município de Viana do Alentejo tem um Protocolo de 

Geminação. Referiu o senhor Presidente que após a receção, teve lugar uma reunião onde foi transmitido 

pelo Senhor Presidente Herménio Fernandes que o Município ao qual preside se encontra a desenvolver 

projetos estruturantes para o Concelho, nomeadamente no que diz respeito às redes de águas e esgotos, 

agricultura, turismo, solicitando, para o efeito, o apoio do Município de Viana do Alentejo. O Senhor 

Presidente informou que o Município de Viana do Alentejo irá apoiar dentro das suas possibilidades. 

Sobre este apoio do Município de Viana do Alentejo, o Senhor Presidente do Município de São Miguel - 

Herménio Fernandes, transmitiu que a oferta do autocarro para transporte escolar, em 2018, para além 

de contribuir para o aumento da frota deste tipo de transporte, tem auxiliado no combate ao abandono 

escolar, na medida em que o transporte escolar é gratuito, o que se torna um fator diferenciador positivo. 

 -    

- O senhor Presidente informou que no dia 24 de março, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente e 

o Senhor Vereador Paulo Manzoupo, participou no almoço de homenagem ao Comandante-cessante da 

corporação dos bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, 

Senhor Francisco António Lopes Magro. No almoço, que decorreu no salão dos Bombeiros, o senhor 

Presidente, em nome do Executivo Municipal, ofereceu uma salva gravada com um texto de 

reconhecimento pelo empenho e dedicação nos serviços prestados à comunidade, na qualidade de 

Comandante da referida corporação.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto cinco) 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. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto seis) Proposta de aprovação da 11.ª alteração ao Orçamento da Despesa - Com três votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 11.ª 

alteração ao Orçamento da Despesa. -------------------------------------------   -----------------  ------------------------------ 

Ponto sete) Proposta de aprovação da 6.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 6.ª 

alteração ao Plano de Atividades Municipais. ------------------------------   ------------------------------------------------- 

Ponto oito) Proposta de fixação de preços de produtos de promoção da Romaria a Cavalo - Com três 

votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara deliberou 

fixar os preços dos seguintes produtos de promoção da Romaria a Cavalo, nos termos da proposta da 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano: 

a) Íman – 0,50 € (IVA incluído);  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Panamá – 2,00 € (IVA incluído);  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Chapéu – 3,00 € (IVA incluído);  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Garrafa – 2,00 € (IVA incluído);  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Boné – 2,00 € (IVA incluído).  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de atribuição de apoios em espécie ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo, no âmbito do Espetáculo Imaginário do seu Departamento de Ciências Humanas e Sociais – 

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

unanimidade conceder ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, o seguinte apoio, 

consubstanciado nos prémios do Espetáculo Imaginário, anteriormente designado por concurso “Saber 

Fazer”: 

- 7,50 € (1 pulseira de campismo para o Abana Viana) x 30 ofertas = 225,00 €;  ------------------------------------ 

- 2,00 € (1 bilhete de entrada nas Piscinas Municipais) x 40 ofertas = 80,00 €.  ------------------------------------- 

Ponto dez) Pedido de fixação do número de viagens gratuitas a atribuir, em 2019, ao Centro Infantil do 

Imaculado Coração de Maria, de Viana do Alentejo, no âmbito do Regulamento Municipal de Cedência 

de Viaturas – Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e de acordo 

com o disposto nos artigos 10.º e 13.º do Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas, a Câmara 

deliberou por unanimidade atribuir 2 viagens gratuitas à Instituição de Solidariedade Social (IPSS) – 

Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria, de Viana do Alentejo, para a valência de Pré-Escolar, no 

ano de 2019.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Viana 

do Alentejo, relativo a Formação em Contexto de Trabalho (Curso Profissional de Técnico/a de 

Desporto) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27/03/2019  Fl.10 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

deliberou por unanimidade aprovar um Protocolo relativo a Formação em contexto de trabalho, 

celebrado com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, o qual se refere ao Curso Profissional de 

Técnico/a de Desporto e prevê o acolhimento de cinco alunos, entre os dias 1 e 12 de abril de 2019.  -----  

Ponto doze) Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Viana 

do Alentejo, relativo a Formação em Contexto de Trabalho (Curso Profissional de Técnico/a de 

Informática - Sistemas) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar um Protocolo relativo a Formação em contexto de trabalho, 

celebrado com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, o qual se refere ao Curso Profissional de 

Técnico/a de Informática - Sistemas e prevê o acolhimento de dois alunos, entre os dias 1 e 12 de abril de 

2019.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de transferência de verba para a ADIA – Associação de Defesa dos Idosos de 

Aguiar (comparticipação nas despesas da festa de aniversário e passeios) – Nos termos da proposta da 

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

ADIA – Associação de Defesa dos Idosos de Aguiar a importância de 400,00€ (quatrocentos euros), como 

comparticipação nas despesas de organização da festa de aniversário e realização de passeios.  ------------  

Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo 

(comparticipação nas despesas da sua festa de aniversário) – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral 

Feminino de Viana do Alentejo a importância de 400,00€ (quatrocentos euros), como comparticipação 

nas despesas de organização da sua festa de aniversário.  --------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao 

abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade 

transferir para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas a importância de 369,00€ (trezentos e 

sessenta e nove euros), referente ao 1.º trimestre de 2019.  -----------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de fixação de preços de produtos a vender no Posto de Turismo de Viana do 

Alentejo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou 

por unanimidade fixar os preços dos produtos abaixo indicados, para venda no Posto de Turismo de Viana 

do Alentejo, à consignação de Anabela Marques: 

- Necklace 2 colours – 32,00 € (trinta e dois euros); -----------------------------------------------------------------------  

- Necklace life bway – 27,00 € (vinte s sete euros);  -----------------------------------------------------------------------  

- Necklace 3 colours – 32,00 € (trinta e dois euros); -----------------------------------------------------------------------  

- Pregador red – 15,00 € (quinze euros);  -------------------------------------------------------------------------------------  
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- Pulseira Cord – 15,00 € (quinze euros).  -------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de atribuição do Cartão Social 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: 

- Firmino Augusto Banha Mira; -----------------------------------------------------------------------------------------  --------- 

- Francisca Gertrudes Machado; ---------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

- António Manuel Pão Mole Janeiro.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

B) Aguiar:  

- Maria Joaquina Pinto.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Alcáçovas: 

- António Buraco Mochila. ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

Ponto dezoito) 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 569 – Miraldina Josefa Nogueira Raposo – Reparação de porta metálica; 

substituição de vidros e da estrutura de suporte dos mesmos; fechar janela. ------------------------ -------------- 

- Titular do Cartão n.º 140 – Mariana Rosa Laranjeira Bichado – Colocação de estores em 2 janelas.   -------- 

Ponto dezanove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou o 

pagamento da quota de 2019 à Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 – A Câmara 

ratificou por unanimidade o despacho do Senhor Presidente de 19 de março de 2019 através do qual 

determinou o pagamento da quota de 2019 à Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, na 

importância de 1.200,00 € (mil e duzentos euros).  ------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de alteração da titularidade de um Fundo de Maneio – Sem a presença do senhor 

Vereador Paulo Manzoupo por se encontrar impedido e com a abstenção do senhor Vereador José Filipe 

Cruz, a Câmara deliberou, com dois votos favoráveis, alterar o titular de um dos três Fundos de Maneio 

aprovados na reunião camarária de 19 de dezembro de 2018, passando o mesmo da Secretária do senhor 

Presidente, Maria Salomé Correia Pires, para a responsabilidade do senhor Vereador Paulo José Cachola 

Manzoupo, mantendo-se o montante do mesmo (1.000,00 €), bem como as rubricas de classificação 

económica a onerar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central (comparticipações mensais em 2019) – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar 

o pagamento da quota de Município associado à CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Central, no montante de 4.621,65 € (quatro mil seiscentos e vinte e um euros e sessenta e cinco 

cêntimos) mensais, com efeitos a janeiro de 2019.  -----------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e dois) Proposta de deliberação no âmbito do processo de obras n.º 45/14 – Nos termos da 

Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 45/14, 

cuja requerente é Andreia Jacinta Louro Grave, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e uma 

abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, conceder à requerente mais trinta dias para que 

proceda à respetiva legalização da obra de construção de habitação unifamiliar, sita no Bairro da Lage – 

Rua dos Combatentes do Ultramar, 2, em Alcáçovas.  --------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e três) Proposta de deliberação no âmbito do processo de obras n.º 234/18 – Nos termos da 

Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 234/18, 

cuja requerente é Inês da Conceição Batista – Cabeça de casal da herança de, a Câmara deliberou, com 

três votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, conceder mais 

trinta para que a requerente reformule e complete o procedimento de legalização de cozinha e sala, sita 

no Bairro 25 de Abril – Rua 1.º de Maio, 28, em Alcáçovas.   ------------------------------------ 

Ponto vinte e quatro) Proposta de deliberação de obras no âmbito do processo de obras n.º 39/19, cujo 

requerente é Silvestre Correia Pires – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração 

Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 39/19, cujo requerente é Silvestre Correia Pires, a 

Câmara deliberou, com três votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe 

Cruz, proceder à legalização das obras de ampliação, sitas na Rua José de Sousa Cabral, 19, em Viana do 

Alentejo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

aprovada por unanimidade. 

 

Eu,                                                                                      , Assistente Técnico, a subscrevi. 

 

 

 

 

O Presidente, 
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Os Vereadores, 

 

 

 

 


