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ATA N.º 10/2015
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 06 / 05 / 2015

PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
JOÃO LUIS BATISTA PENETRA
ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 18:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 29/04/2015
CAIXA ................................................................................................................................................................................. 4.502,69 €
FUNDOS DE MANEIO ......................................................................................................................................................... 3.500,00 €
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 – FLORBELA DA LUZ DESCALÇO FERNANDES ................................................................................. 1.000,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS .............................................................................................................. 860.371,46 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .................................................................................................................... 344.506,45 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................................

38.836,88 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 8.170,72 €
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 0035/00006535950 ....................................................................................................................... 17.625,74 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER ....................................................................................................... 67.370,40 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250 ......................................................................................................................... 5.110,43 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 ....................................................................................................................

3.093,55 €

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ................................................................................................................... 535,61 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .................................................................................................................. 18.614,73 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ..............................................................................................................

28.735,32 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ................................................................................................................ 158.434,88 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .................................................................................................................... 50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................................................... 864.874,15 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS............................................................................................................................................. 684.140,26 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................... 180.733,89 €

-1-

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/05/2015

Fl.2

____________

__________

____________

__________

O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de
trabalhos era a seguinte:
1. Proposta de aprovação da ata em minuta; ----------------------------------------------------------------------------2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 21 de abril de 2015; ------------------------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 manifestação de intenção de declarar a caducidade do processo n.º 22/11, relativo a
construção de habitação em Alcáçovas; ------------------------------------------------------------------------------6. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente, relativo à definição de procedimentos
durante o período de discussão pública da proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana
do Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Proposta de emissão de parecer favorável quanto aos Cursos Profissionais a candidatar no próximo
ano letivo pela Escola Profissional Fialho de Almeida, da Vidigueira; ------------------------------------------8. Proposta de celebração de Protocolo com a Associação Bandeira Azul da Europa, no âmbito do
Programa Eco-Escolas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Proposta de abertura de concurso público para concessão de exploração dos Bares e Restaurante das
Piscinas Municipais de Alcáçovas, aprovação do programa de concurso e caderno de encargos e
designação do respetivo júri; ---------------------------------------------------------------------------------------------10. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso; --------------------------------11. Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso; -------------------------------12. Proposta de atribuição de apoio em espécie no âmbito da “Oficina Domiciliária”, ao abrigo do
Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; ----------13. Proposta de atribuição do cartão “Viana Social”, nos termos do respetivo Regulamento; ---------------14. Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades
Desportivas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Proposta de aprovação de Protocolo de Cooperação entre o Município de Viana do Alentejo, a Junta
de Freguesia de Alcáçovas e o Grupo Académico Seistetos; -----------------------------------------------------16. Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense; -------------17. Proposta de transferência de verba para a Associação de Jovens de Alcáçovas; ---------------------------18. Proposta de emissão de parecer desfavorável quanto ao pedido de isenção de Imposto Municipal
Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), apresentado à Autoridade Tributária pela
Sociedade Agrícola Sobral da Mina e Carvalhosa, SA; --------------------------------------------------------------
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19. Proposta de atribuição dos prémios relativos ao concurso de janelas, varandas e montras engalanadas
na chegada da Romaria a Cavalo “Moita-Viana do Alentejo”. ---------------------------------------------------20. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 2, relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do
Paço dos Henriques, em Alcáçovas. ------------------------------------------------------------------------------------Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi
declarado aberto o período de antes da ordem do dia: ----------------------------------------------------------------- Neste período o senhor Presidente referiu-se ao período de discussão pública da proposta de Revisão
do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo, a decorrer desde o dia 30 de abril, até ao próximo dia
12 de junho. Disse que a referida proposta bem como o parecer final da Comissão de Acompanhamento,
demais pareceres emitidos e o respetivo Relatório Ambiental, se encontram disponíveis para consulta no
Balcão Municipal e na página eletrónica do Município, em tópico criado para o efeito. O senhor
Presidente acrescentou que a divulgação do período de discussão pública da Revisão do Plano Diretor
Municipal foi também efetuada nos jornais “Diário do Sul”, “Sol” e “Correio da Manhã”. As reclamações,
observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento deverão ser formulados por escrito, utilizando
para o efeito um impresso próprio que pode ser obtido no Balcão Municipal ou na referida página
eletrónica do Município. Referiu ainda o senhor Presidente que para esclarecimento da população acerca
da proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal serão realizadas sessões públicas nas freguesias do
concelho, nas seguintes datas, horários e locais:
» Em Viana do Alentejo, no dia 20 de maio de 2015, pelas 21:00 horas, no salão nobre da Junta de
Freguesia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Em Alcáçovas, no dia 21 de maio de 2015, pelas 21:00 horas, no salão nobre da Junta de Freguesia; --» Em Aguiar, no dia 22 de maio de 2015, pelas 21:00 horas, no salão nobre da Junta de Freguesia. ------Disse o senhor Presidente que para os eleitos da Assembleia Municipal será realizada uma sessão de
esclarecimento no próximo dia 15 de maio. -------------------------------------------------------------------------------- Também no período de antes da ordem do dia, o senhor Presidente referiu, como nota positiva, o facto
do Município ter feito o acompanhamento dos trabalhos de reforço do Posto de Transformação na zona
envolvente ao Castelo desta vila, adjudicados pela EDP ao Empreiteiro J. J. Tomé, reportando
sistematicamente à EDP as deficiências a nível da limpeza e da necessidade de reposição do pavimento
de forma a não condicionar as iniciativas no âmbito da Romaria a Cavalo. Disse o senhor Presidente que
o senhor Engenheiro Eugénio Lemos Sousa, da EDP, agradeceu muito a informação que lhe foi
transmitida pelo Município ao longo da execução dos trabalhos, reportando as deficiências que exigiram
correções por parte do Empreiteiro. O senhor Presidente referiu que no próximo dia 15 de maio, está
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agendada uma visita conjunta entre a EDP e técnicos do Município a fim de ser verificada a correção das
anomalias apontadas na execução dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------ Ainda no período de antes da ordem do dia, o senhor Presidente deixou uma nota negativa quanto à
falta de médicos no Centro de Saúde de Viana no passado fim-de-semana prolongado (dias 1, 2 e 3 de
maio). O senhor Presidente recordou que no dia 13 de fevereiro de 2015, na sequência de uma reunião
realizada a 22 de outubro de 2014 na qual foram apresentadas e analisadas insuficiências que
condicionam o normal funcionamento da prestação de serviços de saúde aos utentes deste concelho, foi
enviado um e-mail à Senhora Diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central – Dr.ª
Teresa Caldas – solicitando um ponto de situação das matérias em causa. Referiu o senhor Presidente
que até à data não foi obtida qualquer resposta tendo sido ontem enviado novo e-mail à referida
Diretora solicitando a confirmação da receção do e-mail de 13 de fevereiro de 2015 e a data de envio da
resposta ao mesmo, se porventura tiver ocorrido. ----------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente referiu que em Alcáçovas, devido ao período de férias da Dr.ª Patrícia, a
população local esteve sem médico durante três semanas. ----------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Penetra referiu que no final da sessão ordinária da Assembleia Municipal,
realizada no passado dia 30 de abril, interveio como público o membro José Luis Pacheco que se referiu a
uma matéria que está longe de ser pacífica e que se prende com a detenção caseira de animais e com o
facto de ter sido retirado da proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal o artigo relativo a esse
assunto, aplicando-se assim o que a Lei Geral dispõe sobre essa matéria. Disse este Vereador que em sua
opinião a intervenção do senhor José Luis Pacheco tem alguma razão de ser e possivelmente, quem tem
competência para decidir, terá de ser mais restritivo, não permitindo que um assunto tão sensível seja
regulado pela Lei Geral. Na opinião deste Vereador, caberá aos eleitos ter atenção à necessidade de
analisar devidamente a matéria a que o senhor José Luis Pacheco se referiu na sessão da Assembleia
Municipal, aproveitando precisamente o período em que a proposta se encontra em discussão pública.
Quanto às questões de saúde a que o senhor Presidente se referiu, disse o senhor Vereador João
Penetra que em sua opinião a Câmara terá de ser incisiva na defesa dos direitos dos cidadãos e que na
sua qualidade de Vereador eleito pela CDU, solidarizar-se-á com as posições que com esse objetivo
vierem a ser tomadas. Em seu entender existem setores em que o Estado não pode falhar,
concretamente a Educação, a Segurança e a Saúde, pelo que a Câmara deverá defender os seus
munícipes de modo a proteger os seus direitos principalmente nestas áreas. ------------------------------------ A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa disse que, tal como o senhor Vereador João Penetra, está
solidária com as posições que vierem a ser tomadas no sentido de melhorar a situação da população,
dado que a insatisfação é manifesta devido ao acesso cada vez mais difícil aos serviços de saúde. ---------
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- O senhor Vice-Presidente, a este propósito, disse que a Câmara tem sempre procurado seguir a via do
diálogo e que da última vez que foi realizada uma reunião em matéria de saúde, conseguiram-se minorar
os problemas. Contudo, constata-se que atualmente a situação piorou, não tendo havido em Alcáçovas,
durante três semanas, um médico para substituir um colega de férias. Em sua opinião, estas situações
têm de ser reportadas aos responsáveis e se se tornar necessário enveredar por uma posição “mais
dura”, está de acordo com ela se realmente servir para beneficiar a população. -------------------------------- O senhor Vereador João Penetra, quanto à utilização da via do diálogo para a resolução das questões,
disse que lhe ocorreu lembrar o que a este propósito foi dito um dia pelo então Primeiro-Ministro
António Guterres: “Há um tempo para o diálogo e há um tempo para a ação”. ---------------------------------- O senhor Presidente, quanto à intervenção do senhor Vereador João Penetra considerando pertinente
a análise da matéria da detenção caseira de animais a que aludiu o senhor José Luis Pacheco na última
sessão da Assembleia Municipal, disse não perceber bem a sua posição. Lembrou que há tempos circulou
um abaixo-assinado contestando a proibição da detenção caseira de animais imposta pelo Plano Diretor
Municipal em vigor, tendo ficado com a sensação de que nessa altura o senhor Vereador João Penetra
não estaria de acordo com a proibição… O senhor Presidente disse não perceber que a bancada da CDU
tenha determinada posição na Câmara e tenha uma posição contrária na Assembleia Municipal… -------- O senhor Vereador João Penetra lembrou que na altura em que a proposta de Revisão do Plano Diretor
Municipal foi discutida na Câmara, ele próprio considerou importante distinguir a pecuária intensiva da
extensiva e ainda que não saiba o que todas as pessoas da CDU pensam sobre as “pecuárias
domésticas”, a sua opinião é que a questão suscitada pelo senhor José Luis Pacheco é pertinente e deve
ser analisada por forma a restringir mais do que o previsto na Lei Geral. ------------------------------------------ O senhor Vice-Presidente, a este respeito, considerou que não sendo o assunto pacífico, não será
possível conceber uma cláusula no Plano Diretor Municipal que resolva os problemas. Na sua opinião,
terá de haver bom senso e não descurar um abaixo-assinado que merece alguma atenção. ----------------- O senhor Vereador João Penetra, referindo-se à reuniões que se irão realizar nas três freguesias do
concelho acerca da proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal, sugeriu que esta questão seja
abordada e se ouçam as opiniões das pessoas. ---------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente considerou que este assunto dificilmente será consensual. ------------------------------ O senhor Vice-Presidente recordou que no abaixo-assinado se encontram expressos os animais que os
signatários consideram que deverão ser permitidos nas chamadas “pecuárias domésticas”, constando
nesse elenco o porco, a vaca… e dai que em sua opinião este assunto exija reflexão e bom senso na
análise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos:
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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 da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 21 de abril de 2015 – A
Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 21 de abril de 2015. Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 21 de
abril, o senhor Vice-Presidente participou numa reunião do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de
Municípios do Alentejo Central que decorreu na Vidigueira. Nesse mesmo dia, ele próprio participou, em
Évora, na apresentação do livro “O Poder Local no Alentejo Central”, editado no âmbito das
comemorações dos 41 anos do 25 de Abril e dos 30 anos da AMDE – Associação de Municípios do
Distrito de Évora / CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e no qual são referidos
todos os eleitos locais do Alentejo Central desde 1976. Ainda nesse dia, participou numa reunião do
Conselho Executivo da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. ---------------- O senhor Presidente referiu-se à partida da Romaria a Cavalo, no dia 22 de abril, da Moita em direção a
Viana do Alentejo. Disse que embora ainda não tenha sido realizada a reunião de avaliação do evento,
considera que globalmente os objetivos foram atingidos e que de ano para ano este evento vai tendo
maior qualidade. Acrescentou que em termos regionais, o prémio atribuído pela Entidade Regional de
Turismo em 2013, contribuiu para dar maior visibilidade à iniciativa. Disse ainda o senhor Presidente que
este ano a novidade foi o espetáculo equestre, produzido pela Herdade da Mata. Referiu também que se
iniciou o estudo/análise do aproveitamento do trajeto da Romaria a Cavalo para utilização por outros
meios (pedonais, bicicleta ou outros) e que o Coordenador deste estudo é o senhor professor Carlos
Cupeto da Universidade de Évora com o apoio dos Municípios de Viana do Alentejo e da Moita. O senhor
Presidente referiu que foi mantido o concurso das janelas, varandas e montras engalanadas, este ano
alargado a todas as ruas da vila. O senhor Presidente acrescentou que a colaboração do Clube das Artes
do Agrupamento de Escola de Viana do Alentejo deu “um maior colorido” à Romaria através da
colocação dos painéis com figuras alusivas ao evento e às tradições locais. Referiu também que durante
as principais cerimónias religiosas (procissões e missa campal) as condições meteorológicas foram
favoráveis. O senhor Presidente realçou o empenho do Município na grande divulgação da Romaria na
comunicação social, fazendo contudo notar que quer a Romaria a Cavalo quer a Feira anual ocorrem em
períodos do ano em que as condições meteorológicas são incertas, pelo que haverá sempre que contar
com este fator. Este ano, o excelente espetáculo equestre de sábado à noite foi prejudicado
precisamente por esse motivo. O senhor Presidente concluiu referindo que o Município pretende que o
investimento que faz na Romaria se reflita o mais possível na economia local e de uma forma geral é
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para isso que a Câmara Municipal tem trabalhado e tenta investir cada vez mais. Disse que foi neste
contexto que se conseguiu realizar, pelo segundo ano consecutivo, a pernoita em Alcáçovas, de sextafeira para sábado, constituindo este facto mais uma forma de beneficiar a economia local. ----------------- O senhor Presidente informou que também no dia 22 de abril, ele próprio e o Chefe do seu Gabinete de
Apoio Pessoal – Dr. Bruno Borges – participaram, a convite da Senhora Embaixadora da Suécia em
Portugal, no evento “Swedish – Portuguese Smart City Experience”, que decorreu na Embaixada da
Suécia. O principal objetivo deste evento foi dar a conhecer aos Municípios convidados um
serviço/produto da Empresa Sueca “Infracontrol”, que consiste basicamente numa aplicação informática
de levantamento de situações que necessitam de intervenção municipal, tendo sido apresentados alguns
exemplos da sua aplicação em Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 22 de abril, o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo
participou no encerramento da Conferência “Português Língua Global” que decorreu na Universidade de
Évora. Por este motivo foi recebido da Senhora Reitora daquele Estabelecimento de Ensino Superior, um
agradecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 23 de abril esteve presente numa Palestra promovida pela
CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, no Cineteatro Vianense,
subordinada ao tema “Pais à beira de um ataque de nervos”, proferida pelo Senhor Professor Jorge Rio
Cardoso e integrada no ciclo de “Conversas Informais”. ---------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que na noite de 24 de abril, realizaram-se espetáculos nas três freguesias
do concelho, tendo ele próprio estado presente em Viana, o senhor Vice-Presidente em Alcáçovas e o
senhor Vereador Paulo Manzoupo em Aguiar. Dado que as comemorações do 25 de Abril, este ano,
coincidiram com a chegada da Romaria a Cavalo, foi mais difícil articular as iniciativas. Disse ainda o
senhor Presidente que as comemorações do 25 de Abril no concelho começaram no dia 10 de abril.
Realçou a Peça de Teatro Infantil “Um Dia Cheirou-me a Cravos”, a exibição dos filmes “Até amanhã
camaradas” e “ O outro País”, a corrida da liberdade organizada pela Junta de Freguesia de Aguiar, as
caminhadas nas três freguesias, o torneio de futsal e o Grupo de Música “Erva de Cheiro”. ------------------ No âmbito da Segurança e Saúde no trabalho, o senhor Presidente informou que no dia 28 de abril teve
lugar um rastreio cardiovascular, dirigido aos trabalhadores do Município. --------------------------------------- O senhor Presidente informou que o Município esteve representado numa ação de sensibilização que
decorreu no IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, sobre o Programa OTL/2015. ----------- O senhor Presidente informou que no dia 28 de abril teve lugar uma reunião com a Junta de Freguesia
de Viana do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente informou que no dia 29 de abril, em representação da CIMAC – Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central, esteve presente numa reunião do Conselho de Administração da
GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, E.I.M.. --------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que no dia 30 de abril teve lugar uma sessão ordinária da Assembleia
Municipal e o concurso do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo “Saber Fazer” que decorreu no
Cineteatro Vianense e no qual esteve presente o senhor Vereador Paulo Manzoupo. ------------------------- O senhor Vereador Paulo Manzoupo informou que no dia 1 de maio participou na caminhada e almoçoconvívio promovidos pelo Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar. -------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 4 de maio foi assinado entre a GESAMB – Gestão Ambiental e
de Resíduos, E.I.M.; a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M. e a AMCAL –
Associação de Municípios do Alentejo Central um Acordo relativo à exploração e gestão integrada dos
resíduos urbanos dos três sistemas, tendo em conta que se encontra em fase de realização e
concretização a construção de duas instalações de tratamento mecânico e biológico (TMB) e de uma
estação de transferência (ET). Neste contexto, no dia 5 de maio, o senhor Vereador Paulo Manzoupo e a
Engenheira do Ambiente Sónia Cabeças, participaram numa reunião na AMCAL – Associação de
Municípios do Alentejo Central sobre os Planos de Ação para os Municípios envolvidos. --------------------- O senhor Presidente informou que no dia 5 de maio, em visita informal ao concelho, esteve um grupo
de pessoas ligadas à cultura, artes e património. Entre outras, integraram este grupo a Professora
Matilde de Sousa Franco, uma Administradora da Fundação Gulbenkian e a Vice-Embaixatriz da Bélgica.
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 manifestação de intenção de declarar a caducidade do processo n.º 22/11,
relativo a construção de habitação em Alcáçovas – Com base na informação da Divisão de
Administração Urbanística e Processual, a Câmara deliberou por unanimidade manifestar a intenção de
declarar a caducidade do Processo n.º 22/11, relativo à construção de uma habitação com garagem, em
Alcáçovas, cujo requerente é José Carlos Boteta Bento. Os fundamentos da intenção de declarar a
caducidade do processo residem no facto do requerente não ter procedido ao pagamento da respetiva
taxa, não ter apresentado documentos atualizados e não ter indicado a data prevista para início dos
trabalhos, conforme lhe foi solicitado. Nos termos dos artigos 100 e seguintes do Código do
Procedimento Administrativo, deverá ser desencadeado o mecanismo da audiência prévia do
interessado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto seis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente, relativo à definição de
procedimentos durante o período de discussão pública da proposta de Revisão do Plano Diretor
Municipal de Viana do Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor VicePresidente da Câmara, datado de 27 de abril de 2015, através do qual foram estabelecidos os
procedimentos a adotar na Divisão de Administração Urbanística e Processual, durante o período de
discussão pública da proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal. Atendendo às novas regras
urbanísticas constantes da Revisão do Plano Diretor Municipal e em cumprimento do disposto no artigo
117.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) e no artigo 12.º-A do Regime
Juridico da Urbanização e Edificação, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), os procedimentos
constantes do Despacho ora ratificado constam do seguinte:
a) Suspensão dos procedimentos de gestão urbanística desde a data de inicio do período de Discussão
Pública até à entrada em vigor do Plano Diretor Municipal revisto, excecionando-se desta medida
cautelar:
(i) Os projetos relativos a edificações previstas no n.º 4 do artigo 117.º do RJIGT e do artigo 60.º do RJUE
(procedimentos de informação prévia, comunicação prévia e de licenciamento quando digam respeito a
obras de reconstrução ou de alteração de edificações existentes, desde que tais obras não originem ou
agravem a desconformidade com as normas em vigor ou tenham como resultado a melhoria das
condições de segurança e de salubridade das edificações); -----------------------------------------------------------(ii) Os projetos instruídos com pedido de informação prévia favorável; -------------------------------------------(iii) Os procedimentos em curso após a aprovação do projeto de arquitetura; ----------------------------------(iv) Os procedimentos de comunicação prévia referentes a obras de edificação a erigir em lotes
resultantes de operações de loteamento tituladas por alvará; -------------------------------------------------------(v) Os pedidos de emissão de autorizações de utilização; -------------------------------------------------------------(vi) Os pedidos de emissão de alvará de licenciamento. ---------------------------------------------------------------b) Reserva pela Câmara Municipal do direito de deliberar proceder ao levantamento da suspensão,
permitindo o prosseguimento do procedimento, desde que se verifique uma das seguintes situações:
(i) Sempre que a decisão, favorável ou desfavorável, seja a mesma, à luz do Plano Diretor Municipal em
vigor ou à luz da proposta de plano sob Discussão Pública, situações em que a decisão de deferimento ou
indeferimento é definitiva; -----------------------------------------------------------------------------------------------------(ii) Quando a decisão for de indeferimento à luz do Plano Diretor Municipal em vigor, mas de
deferimento segundo a proposta de plano sob Discussão Pública, situação em que a decisão final fica
condicionada à entrada em vigor das regras urbanísticas que conformam a pretensão. -----------------------
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Ponto sete) Proposta de emissão de parecer favorável quanto aos Cursos Profissionais a candidatar no
próximo ano letivo pela Escola Profissional Fialho de Almeida, da Vidigueira – A Câmara apreciou o
pedido de parecer enviado pela Escola Profissional Fialho de Almeida, da Vidigueira, relativo aos
seguintes cursos profissionais que pretende candidatar no ano letivo 2015/2016:
» Curso Profissional de Técnico de Produção Agrária, variantes vegetal e transformação; -------------------» Curso Profissional de Técnico de Audiovisuais; -------------------------------------------------------------------------» Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva. ------------------------------------------------------A referida Escola solicitou a emissão de parecer favorável à lecionação destes cursos, para demonstrar a
necessidade de formar técnicos qualificados de nível IV nesta região, nas áreas em causa. O senhor
Presidente, a este propósito, referiu ter contactado a senhora Diretora do Agrupamento de Escolas de
Viana do Alentejo que lhe transmitiu não ver qualquer inconveniente na emissão do parecer favorável.
Assim, por unanimidade, a Câmara deliberou emitir parecer favorável ao que lhe foi solicitado. ----------Ponto oito) Proposta de celebração de Protocolo com a Associação Bandeira Azul da Europa, no âmbito
do Programa Eco-Escolas – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de Protocolo a
celebrar com a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), no âmbito do Programa Eco-Escolas e
autorizar o pagamento da contribuição de 70,00 € (setenta euros) relativa à inscrição da Escola Dr.
Isidoro de Sousa no referido programa. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de abertura de concurso público para concessão de exploração dos Bares e
Restaurante das Piscinas Municipais de Alcáçovas, aprovação do programa de concurso e caderno de
encargos e designação do respetivo júri – A Câmara deliberou por unanimidade abrir concurso público
para a adjudicação da concessão de exploração dos bares e restaurante das Piscinas Municipais de
Alcáçovas tendo aprovado o respetivo Programa de Concurso e Caderno de Encargos e designando o júri
com a seguinte composição:
Presidente – Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------Vogais efetivos – Estela de Jesus Grade Bondia Rodrigues, Técnica Superior (Jurista) da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo; e Francisco António Dias Cardoso, Assistente Técnico da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------Vogais suplentes - Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia) da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo; e Maria de Fátima Vaqueira Viegas Lopes, Assistente Técnica da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com base numa
informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade
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atribuir o cartão social do reformado, pensionista e idoso aos seguintes munícipes de Viana do Alentejo,
ao abrigo do respetivo Regulamento:
- Maria Isabel Socorro Xarope Rufas; ----------------------------------------------------------------------------------------- Luis José Maurício Banha. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com base
numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade autorizar a renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso dos seguintes
munícipes, ao abrigo do respetivo Regulamento:
De Viana do Alentejo:
- João António Pão Mole Saúde; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Mariana Jacinta Soares Pelado; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Jacinto Francisco Fraústo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Gertrudes Pucarinhas Pires Pinto; ---------------------------------------------------------------------------------- Estêvão José Beco Alves; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eliete de Jesus Marinheiro Piriquito Alves; -------------------------------------------------------------------------------- Aleixo José Serpa Banha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------De Aguiar:
- Laura D’Assunção Bravo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rosária Maria Coelho Parreira Romão. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de atribuição de apoio em espécie no âmbito da “Oficina Domiciliária”, ao abrigo
do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – A
Câmara deliberou por unanimidade atribuir o seguinte apoio em espécie no âmbito da “Oficina
Domiciliária”, ao abrigo do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e
Idoso e com base numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano:
- Titular do cartão n.º 479 – Reparação de lava-loiça e bancada de cozinha. ---------------------------------------Ponto treze) Proposta de atribuição do cartão “Viana Social”, nos termos do respetivo Regulamento –
Com base numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do
Regulamento do Cartão “Viana Social”, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão “Viana
Social” a Maria de Lurdes Oliveira Rosário, residente em Viana do Alentejo. ------------------------------------Ponto catorze) Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Modalidades Desportivas – Ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas,
a Câmara deliberou por unanimidade transferir as seguintes verbas:
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- Para o Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses” / Ténis de Mesa / 2.ª tranche – 900,00 €; ------- Para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas / transporte de 2014 / BTT – 945,00 €; ------------------- Para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas / Prémios / Troféu BTT Évora 2014 – 750,00 €. -------Ao abrigo do mesmo Regulamento e sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por se
encontrar impedido, a Câmara deliberou com quatro votos favoráveis transferir para o Grupo Cultural e
Desportivo de Aguiar a importância de 1.200,00 e, relativa à 2.ª tranche da época desportiva 2014/2015
(futebol sénior). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de aprovação de Protocolo de Cooperação entre o Município de Viana do
Alentejo, a Junta de Freguesia de Alcáçovas e o Grupo Académico Seistetos – A Câmara deliberou por
unanimidade aprovar uma Proposta de Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município, a
Freguesia de Alcáçovas e o Grupo Académico Seistetos. Disse o senhor Presidente que esta proposta de
cooperação surge no ano em que irá ser avaliada pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura, a candidatura da Arte Chocalheira a Património Cultural Imaterial da
Humanidade, pretendendo-se através das atividades do Grupo Seistetos, valorizar o Cante Alentejano e
em particular a Arte Chocalheira. --------------------------------------------------------------------------------------------Também por unanimidade foram aprovados os apoios a conceder ao Grupo Seistetos, mencionados na
cláusula quarta da proposta de Protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa
Alcaçovense – O senhor Presidente, previamente à apresentação em concreto das propostas constantes
dos pontos 16 e 17 da ordem de trabalhos disse que, na opinião do executivo em regime de
permanência, há todo o interesse em que o Festival Jovem “Abana Viana” tenha na sua organização
Associações formais ou informais ligadas à juventude e daí que tenham sido convidadas para a parceria
com o Município todas as Associações Juvenis do concelho, embora apenas tenham respondido
afirmativamente a ACRA - Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense e a AJAL – Associação de Jovens
de Alcáçovas. Neste contexto, surge então a proposta de transferência de verba para a Associação
Cultural e Recreativa Alcaçovense no montante de 5.000.00 € como comparticipação nas despesas com a
coorganização da iniciativa. O senhor Presidente referiu que da conversa que teve sobre este assunto
com a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos, tomou conhecimento da sua opinião negativa acerca
desta transferência de verba para os fins descritos. Disse o senhor Presidente que este procedimento lhe
parece idêntico ao que tem sido seguido noutros casos, nomeadamente na parceria com a Associação
Equestre de Viana do Alentejo no âmbito da Romaria a Cavalo. -----------------------------------------------------Mediante prévia autorização do senhor Presidente, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos referiu que
a sua posição quanto a esta matéria é a seguinte: As transferências não devem ter, para a Entidade que
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as concede, qualquer contrapartida. Neste caso, o que se verifica é que a iniciativa “Festival Jovem
Abana Viana” é municipal, consta do Plano de Atividades do Município, com verbas destinadas para as
várias despesas do evento, nomeadamente aquisição de bens e serviços, de entre os quais se destaca a
contratação de espetáculos. Deste modo, o Município não está a apoiar uma iniciativa de uma
Associação porque a considera de interesse – e isto está legalmente previsto – mas sim a transferir
verbas para que uma Associação realize tarefas que são sua competência. Referiu ainda o senhor
Presidente ter conhecimento de que existem outros Municípios, nomeadamente Estremoz, que utilizam
este procedimento e que tem intenção de vir a esclarecer melhor este assunto. -------------------------------- Os senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, atendendo aos esclarecimentos que
sobre a matéria foram prestados, referiram que se irão abster na votação da proposta de transferência
de verba apresentada, Assim, com três votos favoráveis e duas abstenções, foi aprovada a proposta de
transferência de 5.000,00 € para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense para comparticipação
nas despesas da coorganização do Festival Jovem “Abana Viana”. --------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para a Associação de Jovens de Alcáçovas – Com a
mesma fundamentação do ponto anterior, o senhor Presidente propôs a transferência de 1.200,00 €
para a Associação de Jovens de Alcáçovas, como comparticipação nas despesas de coorganização do
Festival Jovem “Abana Viana”. A referida proposta foi aprovada com três votos favoráveis e duas
abstenções por parte dos Senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, pelos motivos
referidos no ponto anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de emissão de parecer desfavorável quanto ao pedido de isenção de Imposto
Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), apresentado à Autoridade Tributária pela
Sociedade Agrícola Sobral da Mina e Carvalhosa, SA – A Câmara apreciou o pedido de isenção de IMT –
Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, apresentado à Autoridade Tributária por
António José de Azevedo Coutinho, em representação da Sociedade Agrícola Sobral da Mina e
Carvalhosa, ainda em constituição. A isenção solicitada é efetuada ao abrigo da alínea h) do artigo 6.º do
Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis relativamente à aquisição de
um prédio misto localizado na freguesia e concelho de Viana do Alentejo, inscrito na matriz predial sob
os artigos 1871 (parte urbana) e 7 da Secção EE (parte rústica). Nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 10.º
do referido Código, a isenção só será reconhecida se a Câmara Municipal emitir parecer vinculativo,
comprovado que se encontram preenchidos os requisitos para a sua atribuição. Dispõe a alínea h) do
artigo 6.º do mesmo Código que ficam isentos de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis “as aquisições de bens situados nas regiões economicamente mais desfavorecidas, quando
efetuadas por sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial, que os destinem ao exercício,
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naquelas regiões, de atividades agrícolas ou industriais consideradas de superior interesse económico e
social”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Com vista à emissão do parecer a enviar à Autoridade Tributária, a Câmara considerou que não está
demonstrado o superior interesse económico e social para a atividade prevista e deliberou por
unanimidade emitir parecer desfavorável à concessão de isenção do Imposto Municipal sobre as
Transmissões Onerosas de Imóveis. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de atribuição dos prémios relativos ao concurso de janelas, varandas e
montras engalanadas na chegada da Romaria a Cavalo “Moita-Viana do Alentejo” – A Câmara apreciou
a proposta de atribuição de prémios relativos ao concurso de Janelas, Varandas e Montras Engalanadas
na chegada da Romaria a Cavalo “Moita-Viana do Alentejo”, ao abrigo do respetivo Regulamento e com
base na ata do júri do referido concurso. Foi deliberado por unanimidade atribuir os seguintes prémios:
Zona 1 (Percurso da Romaria) / Categoria “Melhor Decoração de Montra”:
1.º Prémio: Feliciano Tapisso – 200,00 €; ----------------------------------------------------------------------------------2.º Prémio: Jacinta Bagão Torres – 150,00 €; -----------------------------------------------------------------------------3.º Prémio: Maria Rosa Batista Gaio – 100,00 €. -------------------------------------------------------------------------Zona 1 (Percurso da Romaria) / Categoria “Melhor Decoração de Janelas e/ou Varandas”:
1.º Prémio: Severina Isabel Miguel Viegas – 200,00 €; -----------------------------------------------------------------2.º Prémio: Maria José Sitima Marcelino Pão Mole – 150,00 €; ------------------------------------------------------3.º Prémio: Manuel Joaquim Loupas Lagarto – 100,00 €; --------------------------------------------------------------4.º Prémio: Maria Batista Estanqueiro Amante – 40,00 €; -------------------------------------------------------------5.º Prémio: Gertrudes Rosário Banhas Baltazar – 10,00 €. ------------------------------------------------------------Zona 2 (Toda a vila à exceção do percurso da Romaria) / Categoria “Melhor Decoração de Montra”:
1.º Prémio: Carla Sofia Penetra Magro – 200,00 €; ----------------------------------------------------------------------2.º Prémio: Sónia Cristina Guerreiro Nicha Ludovino – 150,00 €; ----------------------------------------------------3.º Prémio: José Manuel Letras Baião – 100,00 €. -----------------------------------------------------------------------4.º Prémio: Dina Brigolas – 40,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------Zona 2 (Toda a vila à exceção do percurso da Romaria) / Categoria “Melhor Decoração de Janelas e/ou
Varandas”:
1.º Prémio: Raquel Manita Fernandes – 200,00 €; -----------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 2, relativo à Empreitada de Recuperação
do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o auto
de medição n.º 2, relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas,
no montante de 11.741,41€ (onze mil setecentos e quarenta e um euros e quarenta e um cêntimos). ---
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--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito 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,

