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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 
______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 04/2015 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 18 / 02 / 2015 

PRESENÇAS 
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 

HORA DE ABERTURA: 11:00 HORAS                                        HORA DE ENCERRAMENTO: 12:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS 

 - JOÃO LUIS BATISTA PENETRA, Vereador, por motivos pessoais; 
 - ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, Vereadora, por se  
   encontrar doente, 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA -- / -- / -- 

 

CAIXA  .......................................................................................................................................................................................................................  € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  ...........................................................................................................................................................  € 

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

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

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005455530 .........................................................................................................................................................         € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005496230 ................................................................................................................................................................  € 

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

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950 ...............................................................................................................................................................   € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050 ................................................................................................................................................................  € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006435350 ................................................................................................................................................................  € 

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  ...............................................................................................................................................................   € 

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049........................................................................................................................................................   € 

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

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

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44276959276  ...........................................................................................................................................................  € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44276961733  ...........................................................................................................................................................  € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...............................................................................................................................................................    € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/00219692682  .................................................................................................................................................................  € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/100330801230  ...............................................................................................................................................................  € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ...................................................................................................................................................................................  € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .......................................................................................................................................................................................  € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ..............................................................................................................................................................................  € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às onze horas, cuja ordem de trabalhos era a seguinte: 

1. Proposta de aprovação da ata em minuta;  -----------------------------------------------------------------------------  

2. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que designou a fiscalização da Empreitada 

de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas;  ----------------------------------------------  

3. Proposta de marcação de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, em 

Alcáçovas e Viana do Alentejo;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção de encargos plurianais decorrentes do 

aluguer e assistência técnica de uma Multifunções;  ----------------------------------------------------------------  

5. Proposta de deliberação sobre documentação a submeter à segunda reunião plenária da Comissão de 

Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo;  --------------------------  

6. Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo (atividades de 

2013, 2014 e 2015);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais;  -------------------------------------------------------  

8. Proposta de transferência de verbas para o Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”, ao abrigo 

do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas.  --------------------------------------------  

O senhor Presidente informou que lhe foi comunicada a impossibilidade dos senhores Vereadores João 

Penetra e Rosa Barros da Costa estarem presentes, o senhor Vereador João Penetra por motivos pessoais 

e a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa por motivos de doença. Mediante votação por escrutínio 

secreto da qual resultou unanimidade, foram justificadas ambas as faltas.  ---------------------------------------  

Tratando-se de uma reunião extraordinária, entrou-se de imediato na ordem de trabalhos:  

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

ata desta reunião em minuta, no final da mesma, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 

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

Ponto dois) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que designou a fiscalização da 

Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas – A Câmara ratificou por 

unanimidade o despacho do senhor Presidente, datado de 10 de fevereiro de 2015, através do qual foi 

designada a Empresa Ripórtico – Engenharia, Ld.ª para exercer a fiscalização da Empreitada de 

Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas.  --------------------------------------------------------  

Ponto três) Proposta de marcação de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade 

reduzida, em Alcáçovas e Viana do Alentejo – Na sequência da sugestão apresentada pela senhora 

Vereadora Rosa Barros da Costa na reunião anterior, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18/02/2015  Fl.3 

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

marcação de dois lugares de estacionamento destinados a pessoas com mobilidade reduzida, junto ao 

Centro Escolar de Viana do Alentejo e junto à E.B.I. de Alcáçovas, marcação acompanhada da respetiva 

sinalização vertical.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto quatro) Pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção de encargos plurianais 

decorrentes do aluguer e assistência técnica de uma Multifunções – A Câmara deliberou por 

unanimidade solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para a assunção dos encargos 

plurianuais decorrentes do aluguer e assistência técnica de uma Máquina Multifunções, nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto cinco) Proposta de deliberação sobre documentação a submeter à segunda reunião plenária da 

Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo – O senhor 

Presidente referiu que no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do 

Alentejo e na sequência dos trabalhos desenvolvidos após a Primeira Reunião Plenária da Comissão de 

Acompanhamento, a qual integrou os conteúdos e objetivos previstos para a primeira e segunda 

reuniões plenárias nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 13.º da Portaria 1474/2007, de 16 de 

novembro, o senhor Presidente propôs agora à Câmara Municipal deliberar sobre a documentação a 

submeter a apreciação da Comissão de Acompanhamento em sede da sua Segunda Reunião Plenária, 

que contempla a documentação prevista para a Terceira Reunião Plenária da Comissão de 

Acompanhamento, de acordo com a alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo, nomeadamente: 

- VOLUME I. Do Contexto e Alcance ao Território Biofísico;  ------------------------------------------------------------  

- VOLUME II. As Pessoas e as Atividades Económicas;  -------------------------------------------------------------------  

- VOLUME III. Ocupação do Solo e Linhas Estruturantes;  ----------------------------------------------------------------  

- VOLUME IV. O Património no Concelho e os Fenómenos Perigosos, Saúde e Segurança Pública;  ---------  

- VOLUME V. Do Estado do Ordenamento e Desenvolvimento a uma Estratégia para o Território;  ---------  

- VOLUME VI. Planeamento, Ordenamento e Desenvolvimento do Território;  -----------------------------------  

- VOLUME VII. Regulamento do PDM – Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo;  ------------------------  

- VOLUME VIII. Avaliação Ambiental Estratégica. --------------------------------------------------------------------------  

Esteve representada a equipa da RTGeo – Planeamento e Ordenamento do Território, à qual foram 

adjudicados os trabalhos de Revisão do Plano Diretor Municipal. De forma sumária, a equipa fez o 

balanço do trabalho realizado, o ponto de situação relativamente à tramitação processual e o respetivo 

cronograma de trabalhos, bem como uma retrospetiva dos principais fundamentos e linhas orientadoras 

desta revisão. Foi apresentada a Proposta de Plano contendo os documentos elaborados e agora 

propostos a submeter à Segunda Reunião da Comissão Plenária, dando enfoque especial às principais 
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mudanças introduzidas pelo quadro legal balizador da revisão, nomeadamente o regime de uso do solo e 

consequente alteração na sua classificação, aos acertos de perímetro urbano necessários, às alterações 

na RAN – Reserva Agrícola Nacional e na REN – Reserva Ecológica Nacional, à estrutura ecológica 

municipal e por fim aos parâmetros de edificabilidade para o solo urbano e para o solo rural constantes 

do Volume VII. Por fim foi feito um balanço das diferenças e vantagens do “PDM – Plano Diretor 

Municipal de 2.ª geração”; - um instrumento atual e atualizado, em suporte SIG – Sistemas de 

Informação Geográfica; - ganhos na transparência e versatilidade do plano; - aprofundamento do 

conhecimento sobre o território como pilar para uma melhor decisão; - acertos necessários do 

perímetro urbano das três sedes de freguesia; - o reforço das áreas de localização empresarial e 

comercial; - parâmetros urbanísticos mais adequados à realidade, mais atrativos e de fácil gestão; - 

enfoque no turismo acessível e sustentável; - redefinição da REN – Redes Energéticas Nacionais, com 

maior rigor na sua delimitação, dai resultando uma diminuição da sua área em cerca de 63%; - maior 

compromisso entre o zonamento e a execução e concretização de uma estratégia assente em desafios 

inspiradores de ação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a referida Documentação para submissão à respetiva 

Comissão de Acompanhamento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

(atividades de 2013, 2014 e 2015) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação 

Equestre de Viana do Alentejo a importância de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), correspondente à 

comparticipação nas atividades de 2013, 2014 e 2015 (400,00 € por ano).  ----------------------------------------  

Ponto sete) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, ao 

abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais – Ao abrigo do Regulamento 

Municipal de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade transferir 

para a Associação Equestre de Viana do Alentejo a importância de 914,40 € (novecentos e catorze euros 

e quarenta cêntimos), com destino à Classe de Dança (Ballet e Sevilhanas / 3.º trimestre de 2014).  -------  

Ponto oito) Proposta de transferência de verbas para o Clube Alentejano dos Desportos “Os 

Vianenses”, ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas – Ao abrigo do 

Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir para o Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”, as seguintes verbas 

relativas ao Ténis de Mesa / Transporte: 

» 2.º trimestre de 2014 – 1.270,08 € (mil duzentos e setenta euros e oito cêntimos);  --------------------------  

» 3.º e 4.º trimestres de 2014 – 1.119,96 € (mil cento e dezanove euros e noventa e seis cêntimos).  ------  
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--- O senhor Vice-Presidente declarou encerrada a reunião às doze horas e trinta minutos, tendo a 

minuta desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.  ----------------------------------------------  

 

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

 

O Presidente, 

 

Os Vereadores, 

 

 


