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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 09/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 10 / 04 / 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: 17:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 20:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 04/04/2019 

 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.959,46 € 

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  ...................................................................................................     1.471.561,98 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ...........................................................................................................    409.008,19 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ..........................................................................................................       34.678,58 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 7.963,12 € 

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  ...............................................................................................  204.410,90 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................    47.597,31 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................  88.982,74 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................  173.649,50 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...........................................................................................................    45.084,16 € 

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 .............................................................................................................................  1.475.521,44 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .......................................................................................................................……….   1.314.043,64 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 161.477,80 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às dezassete horas e trinta minutos, tendo referido que a 

alteração do horário habitual foi devidamente publicitada através de edital e comunicada aos senhores 

Vereadores, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 40.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na redação atual, a qual teve 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 março 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 12.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------- 

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

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

8.  Proposta de aprovação de Protocolo de Cooperação com a Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora (experiência em contexto de trabalho – 

Natércia de Jesus Caeiro Pereira); ------------------------------------------------------------------------------ 

9.   Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso; ----------------------- 

10. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente, de 5 de abril de 2019, que 

determinou uma transferência de verba para a Associação de Convívio dos Reformados de 

Alcáçovas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Proposta de início do procedimento e participação procedimental para elaboração do “Projeto de    

Regulamento Municipal de Apoio às Associações Culturais, Desportivas e Recreativas; ----------------- 

12. Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense 

(apoio em atividade lúdico-desportiva dirigida a participantes de caminhadas pedestres); 

13. Proposta de transferência de verbas para a Sociedade União Alcaçovense (comparticipação 

nas despesas com o aluguer de equipamento de som para as atividades integradas na 

Romaria do Espirito Santo e com a aquisição de cortina anti-fogo a colocar nas laterais do 

palco da sua sede); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas, no âmbito 

do “Projeto Alcáçovas Outdoor Trails”; --------------------------------------------------------------------- 
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15. Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense (comparticipação nas despesas 

com a organização do Baile da Pinha 2019); -------------------------------------------------- 

16. Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo 

(comparticipação nas despesas inerentes à organização de atividades e acompanhamento da 

XIX Romaria a Cavalo); --------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Proposta de transferência de verbas para o Clube Galopar e Pedalar, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas; ------------------------------------- 

18. Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares do Concelho de Viana do Alentejo 

para o ano letivo 2019/2020; ---------------------------------------------------------------------------------- 

19. Proposta de notificação do Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar para que, no prazo de trinta 

dias, proceda à legalização do arrelvamento do campo de futebol, sito na Herdade dos 

Casões, em Aguiar (processo n.º 225/18); ------------------------------------------------------------- 

20. Proposta de deliberação sobre a dispensa do pagamento da taxa municipal devida pela 

prorrogação do prazo de execução das obras de Construção de Balneários/Vestiários, sitos na 

Herdade dos Casões, em Aguiar, de que é requerente o Grupo Cultural e Desportivo de 

Aguiar (processo n.º 75/17); ----------------------------------------------------------------------------------- 

21. Proposta de deliberação sobre legalização da obra de edificação de piscina, em Cega-Gatos – 

Viana do Alentejo, de que é requerente António Francisco Espinho Romão e a que se refere o 

processo n.º 251/18; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

22. Proposta de deliberação sobre a notificação do requerente Manuel Vicente Barras – Cabeça 

de casal da herança de, para apresentar pedido de legalização das obras em situação ilegal, 

sitas na Rua da Serrinha, 25, em Viana do Alentejo, fixando-lhe um prazo de trinta dias 

(processo n.º 55/19); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Proposta de deliberação sobre a prorrogação de prazo para que o requerente, José Luis Reis 

Maia, proceda à legalização de Casão Agrícola e Anexos, sito na Quinta de Vale de Freixo, em 

Alcáçovas e a que respeita o processo n.º 2/09; ----------------------------------------------------- 

24. Propostas de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo; ---------------------------- 

25. Proposta de colocação de sinalização rodoviária, em Viana do Alentejo, por ocasião da XIX 

Romaria a Cavalo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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26. Proposta de delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana – Aguiar, Alcáçovas e Viana do 

Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

27. Proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação de Viana do 

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

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 o Município, através da CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central, colocou em prática o PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária 

nos Transportes Públicos que prevê o desconto nos passes mensais de todos os residentes no Alentejo 

Central (nos quais se incluem os do concelho de Viana do Alentejo), que usam transportes rodoviários. 

Este desconto é de 32% sobre os preços praticados atualmente e é aplicável aos passes que ainda não 

tenham qualquer desconto. A população foi informada através de Edital, bem como de cartazes remetidos 

pela própria CIMAC e distribuídos pelo Município.  --------------------------------------------------------------------------  

- O Senhor Presidente informou que a atriz Alexandra Lencastre, embaixadora do Alentejo e uma das mais 

populares atrizes portuguesas, é a Madrinha da 19.ª edição da Romaria a Cavalo Moita – Viana do 

Alentejo, que partirá no próximo dia 24 de abril e tem agendada a sua chegada a Viana no dia 27, com a 

habitual pernoita em Alcáçovas, no dia 26.  ------------------------------------------------------------------------------------  

- O Senhor Presidente informou que até ao dia 18 de abril estarão abertas as inscrições para o Concurso 

de Janelas, Varandas e Montras Engalanadas, na chegada da XIX Romaria a Cavalo, marcada para o dia 27 

de abril. O concurso abrange duas zonas (o percurso da Romaria e restantes arruamentos da Vila), tendo o 

número de prémios aumentado nesta edição. De acordo com o Regulamento, o número de prémios 

aumentou para 10 para cada zona/categoria, ou seja, 40 prémios no total, sendo de 200,00€ o prémio 

para os primeiros classificados. As categorias do concurso são duas: melhor janelas e/ou varanda e 

melhor montra, podendo cada participante concorrer apenas a uma delas.  ------------------------------------------  

Ainda no Período de antes da ordem do dia, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte solicitou alguns 

esclarecimentos sobre a relação de pagamentos efetuados, tendo esses esclarecimentos sido prestados 

pelo senhor Presidente.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, reportando-se a um pagamento efetuado ao senhor Valter 

António Pinto Cabeça Loureiro, Professor de Música do Pólo de Viana do Alentejo da Universidade 

Popular Túlio Espanca, perguntou se a Tuna da Universidade Sénior continua ativa, dado ter ouvido dizer 

que o professor em causa tinha deixado de dar aqui aulas.  ---------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente esclareceu que o senhor Professor Valter Loureiro, apresentou a sua demissão por 

dificuldades de funcionamento da Tuna, motivadas pelos próprios alunos. Acrescentou que após ter tido 
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uma conversa com ele, foi acordada a realização de uma reunião com todos os elementos da Tuna e com 

o executivo de forma a que fosse reforçada a sua posição. Tal reunião foi realizada, as regras foram 

transmitidas e o Professor Valter reconsiderou a sua posição de denuncia e aceitou continuar a orientar a 

Tuna, constituindo a mesma uma disciplina da Universidade Popular Túlio Espanca / Universidade de 

Évora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte voltou a salientar a necessidade de colocação de um espelho 

parabólico no final da Rua do Depósito, em Viana do Alentejo, para permitir uma melhor visibilidade do 

trânsito proveniente da Rua do atual Posto da GNR.  ------------------------------------------------------------------------  

- Também o senhor Vereador Luis Miguel Duarte se referiu a um lugar de estacionamento destinado a 

ambulâncias, junto à Clinica Médica que se situa nessa zona. Questionou se esse estacionamento 

reservado fará mesmo falta dado que nunca lá viu qualquer ambulância estacionada.  ----------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu-se também aos blocos, tipo cubos, que delimitam a parte 

central da Praça da República, em Viana do Alentejo. Disse que tendo esses cubos pouca altura, é 

frequente que os veículos lhes batam, quer com as rodas, quer com as próprias portas.  -------------------------  

- O senhor Presidente, a este propósito, referiu que em sua opinião o estacionamento naquele local é que 

talvez necessite de ser revisto.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 março de 2019 – Sem a 

presença do senhor Vereador Luis Miguel Duarte por não ter estado presente, a Câmara aprovou, com 

quatro votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 27 de março de 2019.  ----------------------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente referiu que no dia 28 de 

março, todo o executivo municipal em regime de permanência e o Senhor Vereador José Filipe Cruz, 

estiveram presentes na Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal que decorreu no Salão da Junta 

de Freguesia de Viana do Alentejo.  -------------------------------------------------------------------------------------------    

- O senhor Presidente referiu que no dia 29 de março, esteve presente na reunião mensal do Conselho de 

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

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Seguiu-se uma reunião da Assembleia Geral da 

GESAMB, na qual também esteve presente.  --------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 2 de abril, esteve presente na fase intermunicipal da 13.ª 

edição do Concurso Nacional de Leitura, que decorreu no Cineteatro Vianense. Esta fase, de caráter 
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regional, permitiu, não só celebrar a festa da leitura, como também apurar os oito alunos (dois por cada 

nível de ensino – 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário) que representarão a sua Comunidade 

Intermunicipal/Área Metropolitana na Final do Concurso Nacional de Leitura, que decorrerá no dia 25 de 

maio, no Altice Forum, em Braga. Na fase intermunicipal participaram trinta e um alunos dos vários níveis 

de ensino, que prestaram prova escrita de conhecimento sobre as obras escolhidas pelo júri para esta 

fase do concurso. Participaram, para além de alunos do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, 

alunos dos concelhos de Alandroal, Estremoz, Évora e Portel. As alunas do Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo - Margarida Anastácio e Carolina Silva, são as alunas do Concelho que irão representar 

o Alentejo Central na Final do Concurso, juntamente com mais seis alunos de outros agrupamentos de 

escolas do distrito. O júri foi composto por Bruno Eiras, Diretor dos Serviços de Bibliotecas da DGLAB – 

Direção Geral do Livros, dos Arquivos e das Bibliotecas; Maria José Alves, CIBE RBE - Coordenadora 

Intermunicipal das Bibliotecas Escolares – Rede de Bibliotecas Escolares e Elsa Janeiro, Bibliotecária da 

Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo. Os alunos classificados nos dois primeiros lugares de cada ciclo 

de ensino receberam vouchers da FNAC oferecidos pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Central e livros oferecidos pela DGLAB, enquanto os alunos classificados em terceiro lugar foram 

premiados com um voucher oferecido pela FNAC. No decorrer na iniciativa, o Grupo Coral Juvenil dos 

Trabalhadores de Alcáçovas brindou os presentes com algumas modas. O Senhor Presidente, na ocasião, 

sublinhou a importância da iniciativa e a disponibilidade do Município para receber outros eventos desta 

natureza.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 3 de abril, esteve presente na “III Jornada do Projeto EFES – 

Instrumentos de Financiamento da Portugal Inovação Social”, promovida pelo Município, pela ADRAL – 

Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e a Portugal Inovação Social. A iniciativa, que decorreu 

no Cineteatro Vianense, foi realizada no âmbito do projeto EFES – Ecossistema transfronteiriço para a 

promoção do empreendedorismo e da economia social, cofinanciado pelo FEDER – Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, através do programa INTERREG ESPAÑA – PORTUGAL. O projeto visa a 

promoção do empreendedorismo e economia social para desenvolvimento de novos projetos, empresas 

e empregos sustentáveis, assentes num modelo de crescimento sustentável e inclusivo. O Senhor 

Presidente explicou que esta III Jornada do projeto EFES teve como principal objetivo, não só dar a 

conhecer o projeto ao público-alvo (associações públicas e privadas, fundações públicas e privadas, IPSS e 

misericórdias, empresas na área social, agrupamentos de escolas, juntas de freguesia e câmaras 

municipais), mas também apresentar os instrumentos de financiamento da Portugal Inovação Social 

existentes para empreendedores, empresas com vocação social, empresas da economia social, entidades 

do terceiro setor e organizações ou entidades que promovam o empreendedorismo.  -------------------------  
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- O senhor Presidente informou que no dia 4 de abril, reuniu extraordinariamente a Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta de Viana do Alentejo, nos Paços do Município.  -----------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 5 de abril, no âmbito das Comemorações do nono aniversário 

do Clube de Saúde Sénior de Viana do Alentejo, foi promovida uma ação de capacitação sobre fontes de 

financiamento para projetos desportivos, cujo orador foi Bruno Rosa, perito da Comissão Europeia para a 

área do desporto. A ação, que decorreu no Cineteatro Vianense, deu a conhecer os métodos e processos 

para integrar projetos financiados no âmbito do Erasmus +.  -----------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 6 de abril, o Senhor Vice-Presidente e o Senhor Vereador 

Paulo Manzoupo participaram no almoço comemorativo do 37.º aniversário da Associação de Convívio de 

Reformados de Alcáçovas, a convite desta.  ---------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 8 de abril, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente, reuniu 

com a Senhora Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Dra. Ana Paula Amendoeira, nas instalações 

desta Direção Regional, em Évora, a propósito do processo de Descentralização Administrativa – 

Transferência de Competências, concretamente o Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro, que 

“concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da cultura, ao abrigo 

do artigo 15.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto”. ----------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que também no dia 8 de abril, o executivo em regime de permanência e 

o Chefe do seu Gabinete de apoio pessoal, deram as boas-vindas, no Pavilhão Gimnodesportivo de Viana 

do Alentejo, às crianças da Pausa Letiva da Páscoa, cujas atividades tiveram início neste dia 8 e 

decorrerão até ao dia 18 de abril. O Senhor Presidente recordou que se trata de um programa de férias 

educativas, destinado a crianças com idades entre os 6 e os 13 anos. Durante duas semanas, os mais 

novos poderão aventurar-se na prova de orientação e no “giravólei”, dar largas à imaginação no teatro de 

fantoches e 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 atividades.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 9 de abril, o Senhor Vice-Presidente participou numa reunião 

ordinária da Assembleia Intermunicipal da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, na 

Vidigueira.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 10 de abril, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente, 

esteve presente numa reunião de apresentação de “Roteiros e Experiências turísticas associadas às 

manifestações do Património da Cultura Imaterial do Alentejo e Ribatejo”, nas instalações da ERTAR – 

Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em Évora. O produto “Rota do Património Cultural 

da Humanidade” configura um roteiro favorecendo a compreensão e a interação com as manifestações e 
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outras dimensões do PCI – Património Cultural Imaterial e da identidade cultural das regiões e com o 

contexto territorial e as comunidades em que esse território permanece. Este produto configura 

essencialmente uma combinação de experiências de visita e interpretação, de interação ligeira com 

detentores ou seus representantes e de participação passiva em atividades de entretenimento / 

espetáculo, as quais propõem a organização da oferta de experiências turísticas relacionadas com o PCI 

em cada uma das sub-regiões dos destinos turísticos do Alentejo e do Ribatejo. O conceito do programa 

turístico territorial baseado no PCI propõe, entre outros aspetos, explorar os diversos elementos do PCI 

aumentando a capacidade de acolhimento e organizando experiências numa relação sustentável com os 

detentores do património e as comunidades locais, oferecendo aos turistas a possibilidade de uma 

relação mais intensa e de um conhecimento da sua cultura e das suas comunidades. Surgirão, assim, 

novos programas turísticos temáticos como, por exemplo, “Caminhos da Lã”, que visam tomar contacto e 

experienciar dentro do território o PCI que sustenta a sua relação com a lã; elementos da presença da lã 

nesse território ao longo dos tempos, desde a época em que a transumância determinou os sistemas de 

ocupação e da economia até à atualidade. O Senhor Presidente acrescentou que se pretendem ainda 

abordagens individuais do PCI, uma vez que estes bens representam um enorme potencial de 

conhecimento, de interpretação e de experiência com os territórios e as comunidades de que são 

pertença, configurando assim oportunidades de grande valor no quadro da visita de natureza turística, 

sobretudo quando assumida numa interação equilibrada e sustentável entre as comunidades de 

acolhimento e os seus visitantes.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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 12.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 12.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------   ------------ 

Ponto seis) Proposta de aprovação da 7.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais - Com três votos 

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

Câmara aprovou a 7.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. --------------------------------- 

Ponto sete) Proposta de aprovação da 6.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 6.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------- 
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Ponto oito) Proposta de aprovação do Protocolo de Cooperação com a Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora (experiência em contexto de trabalho – Natércia de 

Jesus Caeiro Pereira) – A Câmara aprovou por unanimidade uma proposta de Protocolo a celebrar com a 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora visando proporcionar a 

Natércia de Jesus Caeiro Pereira a realização de uma experiência em contexto de trabalho (Refeitório da 

Escola Básica e Secundária DR. Isidoro de Sousa em Viana do Alentejo), no período compreendido entre 

11 de abril de 2019 e 7 de janeiro de 2010.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) 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:  

- Rosa Maria Melhano Meninas, de Viana do Alentejo;  ------------------------------------------------------------------  

- Maria Inácia das Neves Bento Abreu, de Aguiar. ----------------------------------------------------------------- -------- 

Ponto dez) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente, de 5 de Abril de 2019, que 

determinou uma transferência de verba para a Associação de Convívio dos Reformados de Alcáçovas – 

A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente de 5 de Abril de 2019, que 

determinou uma transferência de verba para a Associação de Convívio dos Reformados de Alcáçovas, no 

montante de 400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas das comemorações do 

37.º aniversário da referida Associação.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de inicio do procedimento e participação procedimental para elaboração do 

“Projeto de Regulamento Municipal de Apoio às Associações Culturais, Desportivas e Recreativas – 

Com base na informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e nos termos do n.º 1 do artigo 

98.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a 

Câmara deliberou por unanimidade desencadear o procedimento de elaboração do Regulamento 

Municipal de Apoio às Associações Culturais, Desportivas e Recreativas, fixando o prazo de 30 dias 

seguidos, contados da publicitação do início do procedimento na página oficial do Município, para a 

receção de eventuais contributos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense 

(apoio em atividade lúdico-desportiva dirigida a participantes de caminhadas pedestres) – Nos termos 

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

transferir para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense a importância de 50,00€ (cinquenta euros), 

como comparticipação nas despesas de realização, durante o corrente mês de abril, de uma atividade 

lúdico-desportiva, destinada a participantes de caminhadas pedestres.  --------------------------------------------  
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Ponto treze) Proposta de transferência de verbas para a Sociedade União Alcaçovense 

(comparticipação nas despesas com o aluguer de equipamento de som para as atividades integradas 

na Romaria do Espirito Santo e com a aquisição de cortina anti-fogo a colocar nas laterais do palco da 

sua sede) – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

deliberou por unanimidade transferir para a Sociedade União Alcaçovense, as seguinte verbas: 

a) 200,00€ (duzentos euros), como comparticipação nas despesas de aluguer de equipamento de som a 

utilizar nas atividades a realizar no dia 9 de junho de 2019, integradas na Romaria do Espirito Santo;  -----  

b) 640,00€ (seiscentos e quarenta euros), como comparticipação nas despesas inerentes à aquisição de 

uma cortina anti-fogo a colocar nas laterais do palco.  -------------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas, no 

âmbito do “Projeto Alacáçovas Outdoor Trails” – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, e sem a presença do senhor Vice-Presidente por se encontrar 

impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para a Associação dos Amigos das 

Alcáçovas a importância de 600,00€ (seiscentos euros), como comparticipação nas despesas relativas à 

realização de caminhadas no concelho, no âmbito do Projeto “Alcáçovas Outdoor Trails”.  --------------------  

Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense (comparticipação nas 

despesas com a organização do Baile da Pinha 2019) – Nos termos da proposta da Divisão de 

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

Vianense a importância de 400,00€ (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas relativas à 

realização do Baile da Pinha de 2019.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo 

(comparticipação nas despesas inerentes à organização de atividades e acompanhamento da XIX 

Romaria a Cavalo) – 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 

600,00€ (seiscentos euros), como comparticipação nas despesas de organização de atividades e 

acompanhamento da XIX Romaria a Cavalo entre a Moita e Viana do Alentejo.  ----------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para o Grupo Galopar e Pedalar, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano e sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por se 

encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para a Associação 

Galopar & Pedalar – Clube, a importância de 428,28€ (quatrocentos e vinte e oito euros e vinte e oito 

cêntimos), ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas.   ---------------------- 
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Ponto dezoito) Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares do Concelho de Viana do 

Alentejo para o ano letivo 2019/2020 - Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara aprovou por unanimidade o Plano de Transportes Escolares do concelho de Viana do 

Alentejo para o ano letivo de 2019/2020, após parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, 

emitido a 3 de abril de 2019.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezanove) Proposta de notificação do Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar para que, no prazo 

de trinta dias, proceda à legalização do arrelvamento do campo de futebol, sito na Herdade dos 

Casões, em Aguiar (processo n.º 225/18) – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 225/18, cujo requerente é o Grupo 

Cultural e Desportivo de Aguiar, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, conceder o prazo de 

trinta dias, a contar da receção da notificação, para que o requerente proceda à entrega dos elementos 

em falta para a legalização das obras de arrelvamento do campo de jogos, executadas sem o prévio 

licenciamento. Não esteve presente o senhor Vereador Paulo Manzoupo por se encontrar impedido.  ----  

Ponto vinte) Proposta de deliberação sobre a dispensa do pagamento da taxa municipal devida pela 

prorrogação do prazo de execução das obras de Construção de Balneários/Vestiários, sitos na Herdade 

dos Casões, em Aguiar, de que é requerente o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar (processo n.º 

75/17) – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa 

ao Processo n.º 75/17, cujo requerente é o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, a Câmara deliberou, 

com quatro votos favoráveis, conceder-lhe a isenção do pagamento das taxas devidas pela primeira 

prorrogação do prazo de execução das obras de construção de Balneários/Vestiários, na Herdade dos 

Casões, em Aguiar. A Câmara reconheceu que a entidade requerente é uma Associação legalmente 

constituída e que prossegue no Município, fins de relevante interesse público. A Câmara tomou 

conhecimento de que com esta isenção, deixará de arrecadar a importância de 105,16 € (cento e cinco 

euros e dezasseis cêntimos). Não esteve presente o senhor Vereador Paulo Manzoupo por se encontrar 

impedido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de deliberação sobre legalização da obra de edificação de piscina, em Cega-

Gatos – Viana do Alentejo, de que é requerente António Francisco Espinho Romão e a que se refere o 

processo n.º 251/18 – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e 

Processual relativa ao Processo n.º 251/18, cujo requerente é António Francisco Espinho Romão, a 

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

Miguel Duarte e José Filipe Cruz, deferir o pedido de legalização de uma piscina de apoio à habitação 

existente no prédio denominado “Cega-Gatos”, sido em Viana do Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo 

122, Secção L.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto vinte e dois) Proposta de deliberação sobre a notificação do requerente Manuel Vicente Barras – 

Cabeça de casal da herança de, para apresentar pedido de legalização das obras em situação ilegal, 

sitas na Rua da Serrinha, 25, em Viana do Alentejo, fixando-lhe um prazo de trinta dias (processo n.º 

55/19) – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa 

ao Processo n.º 55/19, cuja requerente é a cabeça de casal da herança de Manuel Vicente Barras, a 

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

Miguel Duarte e José Filipe Cruz, notificar a requerente para que apresente, no prazo de trinta dias a 

contar da receção da notificação, o pedido de legalização das obras realizadas no prédio sito na Rua da 

Serrinha, n.º 25, em Viana do Alentejo.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e três) Proposta de deliberação sobre a prorrogação de prazo para que o requerente, José 

Luis Reis Maia, proceda à legalização de Casão Agricola e Anexos, sita na Quinta de Vale de Freixo, em 

Alcáçovas e a que respeita o processo 2/09 – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 2/09, cujo requerente é José Luis Reis 

Maia, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores 

Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, permitir a prorrogação do prazo por mais noventa dias 

para que o requerente inicie o procedimento de legalização de um casão agrícola (e anexos) sito na 

Quinta de Vale de Freixo, em Alcáçovas. Esta deliberação tem por base o interesse do Município na 

reposição da legalidade e o facto do titular do processo demonstrar vontade na regularização da situação, 

embora não tenha conseguido iniciar os procedimentos de legalização no prazo inicial de trinta dias que 

lhe foi concedido.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e quatro) Propostas de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo – 

Relativamente às propostas de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo, o senhor Vice-

Presidente considerou não estarem as mesmas devidamente fundamentadas paras poderem ser objeto 

de deliberação. Assim, este ponto da ordem de trabalhos não foi discutido, não tendo havido sobre ele 

qualquer deliberação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e cinco) Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo, por ocasião 

da XIX Romaria a Cavalo – Nos termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e Processual 

– Fiscalização, a Câmara deliberou por unanimidade proceder às seguintes alterações na sinalização 

rodoviária em Viana do Alentejo, no dia 27 de abril de 2019, por ocasião da chegada da XIX Romaria a 

Cavalo: 

a) Proibir o trânsito automóvel nas seguintes vias: 

- Rua do Mercado; Travessa da Mesquita; Rua João Chagas; Rua da Água Abaixo; Rua Padre Luis António 

da Cruz; Rua das Escadinhas; Rua Cândido dos Reis; Rua Miguel Bombarda; Rua João de Deus; Rua Dr. 
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António José de Almeida; Largo de S. Luis; Rua Médico de Sousa; Rua da Fonte Figueira; Rua Comandante 

Faria e Melo; Rua da Figueira; Rua Heliodoro Salgado e Rua de Vila Nova.   ------------------------------------------ 

b) Desviar o trânsito automóvel no cruzamento de Vila Nova da Baronia, encaminhando-o para a Estrada 

de S. Pedro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Desviar o trânsito automóvel nas rotundas do loteamento da Quinta do Marco para a Azinhaga da 

Barca; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Proibir o estacionamento nas seguintes vias:  

- Largo dos Bombeiros; Rua Dr. António José de Almeida; Rua Cândido dos Reis; Rua Miguel Bombarda; 

Praça da República; Largo de S. Luis; Rua Médico de Sousa e Azinhaga da Barca. ----------------------------------

Também por unanimidade, a Câmara deliberou proibir o estacionamento nas seguintes vias, no dia 28 de 

abril de 2019, por ocasião da habitual procissão: 

- Largo de S. Luis; Rua António Isidoro de Sousa; Rua Miguel Bombarda; Praça da República; Rua Padre 

Luis António da Cruz e Rua Poço do Concelho.  ------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto vinte e seis) Proposta de delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana – Aguiar, Alcáçovas e 

Viana do Alentejo – Nos termos da Informação do Gabinete Jurídico, constata-se que a Assembleia 

Municipal de Viana do Alentejo, a 26 de novembro de 2015, aprovou três áreas de Reabilitação Urbana – 

Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo – tendo o respetivo Aviso sido publicado no Diário da República a 

29 de dezembro de 2015 (Aviso n.º 15164/2015). Decorridos três anos desde a delimitação das referidas 

áreas de Reabilitação Urbana, nos termos do artigo 15.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana em 

Área de Reabilitação Urbana e não tendo sido aprovadas as respetivas operações de reabilitação urbana 

a desenvolver naquelas áreas, as delimitações caducaram em 25 de novembro de 2018. Sendo a 

delimitação de Área de Reabilitação Urbana uma prerrogativa da Assembleia Municipal sob proposta da 

Câmara Municipal, enquadrada no artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana em Área de 

Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na atual redação, foi 

proposta à Câmara Municipal a aprovação das novas delimitações das Áreas de Reabilitação Urbana de 

Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara aprovou por unanimidade as delimitações das Áreas de Reabilitação Urbana propostas.  --------- 

Ponto vinte e sete) Proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação de 

Viana do Alentejo – Nos termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e Processual, a 

Câmara aprovou por unanimidade a proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e 

de Edificação de Viana do Alentejo, a fim de a submeter à Assembleia Municipal.  -------------------------------- 
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O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às vinte horas e trinta minutos, tendo a minuta desta 

ata sido aprovada por unanimidade. 

 

 

Eu,                                                                                                   , Chefe da D.G.R., a subscrevi. 

 

 

O Presidente, 

 

  

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


