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ATA N.º 14/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 05 / 06 / 2019

PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE
JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 17:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 30/05/2019
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.890,91 €
FUNDOS DE MANEIO ................................................................................................................................................. 3.552,00 €
FUNDO DE MANEIO 3 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ..................................................................................................... 1.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 5 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA .................................................................................. 1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 6 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES ............................................................... 52,00 €
FUNDO DE MANEIO 7 – PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO ----------------------------------------------------------------------------1.000,00
€
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ...................................................................................................

1.443.518,66 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ........................................................................................................... 426.422,43 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ..........................................................................................................

34.638,10 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 7.274,42 €
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 ............................................................................................... 188.692,61 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 .............................................................................................................. 52.729,32 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ......................................................................................................... 103.657,78 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................................ 130.377,42 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ........................................................................................................... 44.742,02 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .............................................................................................................. 50.864,41 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000501-1 DPRA ............................................................................................... 250.000,00 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214 .............................................................................................................. 35.647,31 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................................. 1.447.409,57 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .......................................................................................................................………. 1.285.904,40 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................ 161.505,17 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte ordem
de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Proposta de aprovação da ata em minuta; -----------------------------------------------------------------------------2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 22 de maio 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 17.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------6. Proposta de aprovação da 13.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------7. Proposta de aprovação da 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; -------------------------8. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 23 de maio de 2019, pelo que concedeu
licença a Adélio Leandro Pinheiro Torralvo, para instalação e funcionamento do “Leandro´s Circus”
em Viana do Alentejo, nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho de 2019; -------------------------------------------9. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 28 de maio de 2019, que concedeu
licença especial de ruido a Ricardo Jorge da Luz Ribeiro, para a realização de um Arraial Popular no
dia 1 de junho de 2019, na Rua da Água Abaixo (frente ao Arlis Bar), em Viana do Alentejo; ------------10. Proposta de fixação de preço das pulseiras para acesso ao festival Jovem “Abana Viana” e também à
Piscina Municipal, bem como do horário de funcionamento do recinto onde o mesmo irá decorrer;--11. Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios Rede Portuguesa de Municípios
Saudáveis (Quota anual/2019); -------------------------------------------------------------------------------------------12. Proposta de retificação do despacho do senhor Presidente de 30 de maio de 2019, através do qual
determinou a transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana
do Alentejo e Aguiar, para comparticipação nas despesas com o apoio à organização de um Baile de
Finalistas realizado no passado mês de fevereiro; -------------------------------------------------------------------13. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense para
comparticipação nas despesas inerentes à organização da XIX Romaria a Cavalo; --------------------------14. Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar Clube, para comparticipação
nas despesas inerentes à organização do V Trail Running; ---------------------------------------------------------15. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do Alentejo, para
comparticipação nas despesas inerentes à organização da sua festa de aniversário; -----------------------16. Proposta de transferência de verba para o Núcleo Sportinguista “Os Leões” de Viana do Alentejo; -----
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17. Proposta de a transferência de verba para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas, como
comparticipação nas despesas inerentes a atividades a desenvolver, nomeadamente o 1º Baile de
Finalistas do 9º ano da Escola Básica de Alcáçovas;------------------------------------------------------------------18. Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para a transferência de verba para a
Freguesia de Alcáçovas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------19. Proposta de atribuição de apoio em espécie ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo
(vouchers de entrada nas Piscinas Municipais); -----------------------------------------------------------------------20. Proposta de deliberação sobre a concessão do prazo de sessenta dias para que o requerente, senhor
Manuel Joaquim Panoias Santos, proceda à legalização das obras efetuadas no prédio sito na Rua 9
de setembro, 36 e Travessa de Santa Maria, n.ºs 15 e 17, em Alcáçovas;--------------------------------------21. Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3, contendo o respetivo Projeto de Execução;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3;----------------------------------------------23. Proposta de aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo –
Fase 3;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3;--------------------------------------------------------25. Proposta de abertura de concurso público para adjudicação da Empreitada de Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3 e designação do respetivo júri;-----26. Proposta de aprovação do Relatório Final relativo à Empreitada de Requalificação da Escola Básica e
Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo;------------------------------------------------------------27. Proposta de adjudicação da Empreitada de Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de
Sousa, em Viana do Alentejo e aprovação da respetiva minuta do Contrato;---------------------------------28. Proposta de autorização de mobilidade na categoria da Técnica Superior Merciana Augusta Palma
Rita, para o Município de Évora;-------------------------------------------------------------------------------------------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: -----------------------------------------------O Senhor Presidente, em nome do Executivo Municipal, congratulou-se pela forma democrática e
tranquila com que decorreram as Eleições para o Parlamento Europeu no concelho de Viana do Alentejo,
no passado dia 26 de maio, mostrando total civismo de todos os munícipes. Transmitiu que no dia 27 de
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maio, o Município, através da sua página na rede social Facebook, divulgou os resultados eleitorais no
Concelho. Recordou que o distrito de Évora foi piloto num projeto de voto eletrónico, que decorreu de
forma muito positiva. Todavia, atendendo a este projeto, os resultados logo divulgados pela Secretaria
Geral do MAI – Ministério da Administração Interna apenas contemplavam os votos nas mesas
tradicionais, o que levou alguns órgãos de comunicação social a dar os resultados de forma incompleta,
induzindo inclusive a erro. Para completar a informação, o Senhor Presidente entregou aos Senhores
Vereadores um quadro com os resultados finais no Concelho (votos eletrónicos + votos tradicionais), bem
como um gráfico. Recordou ainda os resultados: o PS – Partido Socialista venceu as eleições no Concelho
com 479 votos (32,10%), seguido da CDU – Coligação Democrática Unitária, com 426 votos (28,55%) e do
PSD – Partido Social Democrata, com 150 votos (10,05%). Em 4.º lugar ficou o BE – Bloco de Esquerda,
com 113 votos (7,57%), seguido do CDS-PP – Partido Popular com 48 votos (3,22%), da coligação Chega!,
com 41 votos (2,75%) e do PAN – Pessoas, Animais, Natureza com 40 votos (2,68%). Por último, o Senhor
Presidente informou que estes dados voltariam a ser publicados na referida página da rede social
Facebook no próprio dia 5 de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------O quadro com os resultados finais no concelho (votos eletrónicos e votos tradicionais) é o seguinte: ------RESULTADOS EUROPEIAS 2019 – CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO
VOTOS
VOTO
RESULTADOS
TRADICIONAIS
ELETRÓNICO
GLOBAIS
PS
291
188
479
PCP-PEV
303
123
426
PPD/PSD
73
77
150
B.E.
44
69
113
CDS-PP
21
27
48
PPM.PPV/CDC
17
24
41
PAN
18
22
40
PCTP/MRPP
25
8
33
A
8
14
22
L
4
7
11
PNR
4
4
8
PURP
6
1
7
PDR
4
3
7
IL
1
4
5
MAS
0
5
5
NC
1
3
4
PTP
0
0
0
EM BRANCO
NULOS

26
13

44
10

70
23

TOTAL DE VOTOS
Inscritos

859

633

1492

%
32,10%
28,55%
10,05%
7,57%
3,22%
2,75%
2,68%
2,21%
1,47%
0,74%
0,54%
0,47%
0,47%
0,34%
0,34%
0,27%
0,00%
4,69%
1,54%

4623
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% Votantes

32,27%

Abstenção

67,73%

O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que também ele publicou os resultados na sua página de
facebook, resultados esses que retirou do Jornal “O Público” e que davam a vitória à coligação PCP-PEV.-O Senhor Presidente referiu que a informação disponibilizada na página oficial da Secretaria Geral do
Ministério da Administração Interna contém uma nota referindo que “os votos apresentados somente
incluem os resultados nas mesas do voto tradicional” e possibilitando, através de uma ligação, a
visualização dos resultados das mesas de voto eletrónico. Assim, somando os resultados nas mesas de
voto tradicional com os resultados nas mesas de voto eletrónico, obtêm-se então os resultados finais que
conferem a vitória do PS neste concelho. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Luis Miguel Duarte constatou então que a sua publicação está errada, tencionando
corrigi-la de imediato para esclarecer as pessoas com a verdade pois não tem qualquer intenção de as
enganar. Disse ainda este Vereador que não lhe chegou qualquer reparo sobre os resultados que
publicou.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente referiu que a página oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Administração
Interna continua a não apresentar os resultados agregados, o que pode induzir em erro e motivou que já
tivesse enviado um e-mail para o referido organismo a manifestar a sua discordância quanto à forma de
apresentação dos resultados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vice-Presidente referiu que nas eleições para o Parlamento Europeu, quer em 2009, quer em
2014, a CDU ganhou no concelho de Viana do Alentejo. Contudo, em 2019, nas eleições europeias,
verificou-se uma vitória do PS e uma redução significativa de votos na CDU, a nível do concelho, situação
que acompanha a redução de votos na CDU que se verifica a nível nacional.---------------------------------------O senhor Presidente informou que o Município está a promover, pelo segundo ano consecutivo, o
voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, uma iniciativa do IPDJ – Instituto Português do Desporto
e Juventude. As inscrições estão atualmente abertas e decorrem até cada 5 dias úteis antes do início de
cada projeto, que dura 2 semanas. A iniciativa consiste na sensibilização das populações para a
preservação da natureza e efetuar a vigilância fixa e móvel em áreas definidas pelo Município. Para mais
informações e/ou inscrições deve-se aceder ao site http://bit.ly/VJNF-incriçoesJovens2019. -----------------O senhor Presidente informou que as Piscinas Municipais de Alcáçovas e de Viana do Alentejo abrirão ao
público no dia 15 de junho para a época balnear de verão. Até ao dia 8 de setembro, os equipamentos
estarão abertos entre as 10h e as 20h, encerrando para manutenção à segunda-feira, em Viana do
Alentejo e à terça-feira, em Alcáçovas.------------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor Vereador Luis Miguel Duarte voltou a referir a necessidade de limpeza dos terrenos,
especialmente os que confinam com os espaços de armazenamento de gás. --------------------------------------O senhor Presidente referiu que os terrenos confinantes com os espaços de armazenamento de gás já
foram limpos, estando em curso a limpeza no loteamento do Paitio, em Viana do Alentejo.-------------------O senhor Vereador Luis Miguel Fialho Duarte referiu que as estruturas de divulgação da obrigatoriedade
de limpeza dos terrenos, poderiam, pelo menos, ter sido pintadas pois em sua opinião não são nada
apelativas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente, a este propósito, disse que mais importante que a estética da estrutura é que a
mensagem passe para todos os intervenientes, registando contudo a nota do senhor Vereador Luis Miguel
Duarte. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 22 de maio de 2019 – Com
quatro votos favoráveis foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 22 de maio de 2019. O senhor
Vereador Paulo Manzoupo não participou na votação desta ata uma vez que não esteve presente na
reunião a que a mesma se refere, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.---- --------------------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 23 de
maio, esteve presente numa reunião da Assembleia Geral da GESAMB, Gestão Ambiental e de Resíduos,
EIM, em Évora. De seguida, esteve presente na reunião mensal do Conselho de Administração da referida
entidade, em representação da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Nesta reunião
esteve presente o novo representante da Lena Ambiente (parceiro privado / acionista do Conselho de
Administração), Dr. João Afonso, em substituição do Eng.º Júlio Bento, que passou à situação de reforma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente referiu que no dia 23 de maio, reuniu com o Senhor Presidente da CCDRA – Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Dr. Roberto Grilo, nas instalações da referida
comissão, no âmbito do PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana. Nesta reunião, foi informado
sobre os fundos disponíveis para ações/projetos no âmbito do PARU, destinando-se cerca de 400.000€
(quatrocentos mil euros) de FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional para o Município de
Viana do Alentejo, os quais serão canalizados para a 3.ª fase da Requalificação do Centro Histórico de
Viana do Alentejo, conforme inicialmente previsto.-------------------------------------------------------
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O senhor Presidente referiu que no dia 23 de maio decorreu o jantar comemorativo dos nascidos em 1974
e dos eleitos do poder local democrático, promovido pelo Município, no âmbito das comemorações dos
45 anos do “25 de abril”. O Senhor Presidente recordou que esta iniciativa, promovida pela Autarquia
desde 1999, se realiza a cada 5 anos e tem como principal objetivo assinalar a data com aqueles que
nasceram no ano da “Revolução”, bem como com todos aqueles que participaram no poder local
democrático e que ajudaram a construir e a consolidar a democracia no nosso Concelho, através da sua
participação nos diversos órgãos autárquicos. Referiu ainda que esta iniciativa encerrou as comemorações
do 45.º aniversário da “Revolução de Abril. Esteve presente todo o Executivo Municipal, o Senhor
Presidente da Assembleia Municipal, demais membros deste órgão, os presidentes das três Juntas de
Freguesia do Concelho e muitos membros das respetivas Assembleias de Freguesia, entre muitos outros
convidados. No jantar, que teve lugar na Quinta do Cerrado, em Viana do Alentejo, foi oferecida aos
convidados uma medalha comemorativa da efeméride, produzida simbolicamente em barro.-----------O senhor Presidente informou que no dia 24 de maio, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na
apresentação das obras “Não poderia ter sido de outra forma” e “Por entre as brumas de Newfoundland”,
de Fernando Teixeira, na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo.--------------------------O senhor Presidente referiu que também no dia 24 de maio, com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e
com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal esteve presente na II Gala do Grupo Cultural e Desportivo
de Aguiar, que decorreu no Salão da Antiga Cooperativa, em Aguiar.-------------------------------------------------O senhor Presidente informou que no dia 25 de maio, todo o executivo em regime de permanência esteve
presente no Encontro de Grupos Corais promovido pelo Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo por
ocasião do seu XIX aniversário. No referido Encontro, que teve lugar no Cineteatro, participaram, para
além do Grupo Coral aniversariante, o Grupo Coral Amigos do Barreiro, o Grupo Coral Feminino de Serpa,
o Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do Alentejo, o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, o
Grupo de Cavaquinhos “Seara Nova” e o Grupo de Cantares Populares “Seara Nova”.
O senhor Presidente referiu que entre os dias 28 de maio e 1 de junho decorreu o Exercício Internacional
de Proteção Civil CASCADE’19, que visou testar e treinar a resposta em situações de emergência múltipla,
que possam ocorrer em cascata (sismo, cheias, acidente químico, rutura de barragem e poluição
marítima) em território nacional. Tratou-se de um exercício LIVEX (Live Exercise) com diversos cenários,
que teve lugar nos distritos de Lisboa, Aveiro, Évora e Setúbal e que também envolveu operacionais
oriundos de não só de Portugal, mas também de Espanha, França, Bélgica, Alemanha e Croácia. No
distrito de Évora estiveram envolvidos os Municípios de Viana do Alentejo, Arraiolos, Montemor-o-Novo,
Reguengos de Monsaraz e Vendas Novas. No concelho de Viana do Alentejo as ações tiveram lugar nos
dias 28, 30 e 31 de maio. No dia 28 iniciaram-se os trabalhos, após “tomada de conhecimento do sismo”.
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Nessa sequência, realizou-se um exercício TTX – Table Top Exercise, ou seja, um exercício sobre a mesa
relativo ao planeamento das ações a desenvolver, após ativação do Plano Municipal de Emergência. No
dia 30 de maio testaram-se os meios em Viana, num cenário onde, na sequência da réplica do sismo
referido, ocorreram acidentes rodoviários, incêndio urbano e queda de estruturas num “hotel”, indústria
e zona residencial (simulado nos Moinhos de Santo António). Os operacionais foram testados num cenário
de elevada complexidade com vítimas confinadas nos diferentes pisos e quartos de hotel, com entradas e
saídas bloqueadas e com um incêndio no piso superior do edifício. Para esta ocorrência, o CDOS –
Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora mobilizou 90 operacionais apoiados por 31 viaturas.
No local estiveram bombeiros de várias corporações, equipas de emergência pré-hospitalar, equipa de
desencarceramento, equipa de SGA – Salvamento em Grande Ângulo, equipas de combate a incêndios e a
GNR – Guarda Nacional Republicana. No dia 31 de maio foi testada uma ZCAP – Zona Concentração e
Apoio à População, de âmbito distrital, montada no Pavilhão Gimnodesportivo de Viana do Alentejo.
Neste cenário, as vítimas (nacionais e estrangeiras) foram identificadas, agrupadas por famílias (se
aplicável), encaminhadas para o seu país de origem (no caso de estrangeiros, contando-se também com a
presença do SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), entre outras ações. Também participou a DGAV –
Direção Geral de Alimentação e Veterinária, de modo a testar a sua ação nos animais afetados pela
catástrofe, com ou sem detentor identificado. O Senhor Presidente renovou as felicitações e
agradecimentos a todos os participantes e entidades que fizeram parte deste exercício, o qual se revelou
de extrema importância para a população do Concelho, para o País e para toda a Comunidade Europeia.
Acrescentou que o exercício foi acompanhado por todo o executivo em regime de permanência, bem
como pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo. ----------------------O senhor Presidente informou que no dia 28 de maio reuniu a Comissão Organizadora da Romaria a
Cavalo Moita -Viana do Alentejo, Município de Viana do Alentejo, Município da Moita, Associação
Equestre de Viana do Alentejo e Associação de Romeiros da Tradição Moitense em Viana do Alentejo,
com o objetivo de fazer um balanço da edição deste ano de 2019 e iniciar já a preparação da de 2020, ano
em que se assinala o 20.º aniversário. Apesar de alguns aspetos a corrigir e/ou melhorar, a Comissão
Organizadora considerou a edição de 2019 muito positiva, registando o maior número de inscrições. A
edição de 2020 decorrerá de 22 a 26 de abril.-------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou que no dia 29 de maio, recebeu nos Paços do Concelho alguns responsáveis
do CNE – Conselho Nacional de Educação, no âmbito de uma visita ao Polo de Viana do Alentejo da
UPTE/UÉ – Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora. O Senhor Presidente na ocasião
apresentou o referido Polo, criado em 8 de maio de 2010, e que por isso comemorou este ano o seu 9.º
aniversário. Seguiu-se uma visita ao Centro do Cante e do Saber, sede do Polo, tendo os visitantes
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assistido a uma aula de História e Cultura Local, um dos mais de 10 cursos disponíveis no presente ano
letivo. Os visitantes ficaram também a conhecer a sede do Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo e a
sua história. A visita terminou no Cineteatro Vianense, tendo os visitantes assistido ao ensaio da Tuna
Popular, um projeto criado inserido na UPTE/UÉ, que é composto por cerca de 50 elementos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente referiu que também no dia 29 de maio decorreu uma reunião com as Associações do
Concelho, promovida pelo Município. A reunião, que decorreu no Salão da Junta de Freguesia de Viana do
Alentejo, teve como principal objetivo apresentar o “Portal do Associativismo” que, entre outras
funcionalidades, permitirá a cada Associação gerir diretamente o “seu portal”, nomeadamente na
divulgação das suas atividades e contactos.----------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou que no dia 30 de maio, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve
presente na sessão de lançamento do projeto “Transporte a Pedido – Projeto Piloto para a Região
Alentejo”, promovida pela CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e
que decorreu no auditório desta. De uma forma sucinta, este projeto consiste num transporte flexível que
é complementar a outras ofertas de transporte público, o qual pretende corresponder às necessidades
das pessoas, nomeadamente nos territórios de baixa densidade. Não se pretende concorrência, mas sim
um complemento articulado com serviços públicos prestados em áreas como a saúde, a educação, entre
outras. Esteve presente a Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Dra. Maria do Céu
Albuquerque.------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou que no dia 1 de junho, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal
esteve presente no Encontro de Grupos Corais promovido pelo Grupo Coral Feminino “Cantares de
Alcáçovas”, por ocasião do seu 18.º aniversário. Para além do Grupo Coral aniversariante, atuaram o
Grupo Coral do Barreiro, o Grupo Coral “As Rositas” de Santa Clara, o Grupo Coral “Tertúlia do Amigos do
Cante” e o Grupo Coral e Instrumental Norte Sul. Depois do Encontro, que decorreu no Jardim Público de
Alcáçovas, teve lugar um jantar convívio na Casa Santos Murteira.----------------------------------------------------O senhor Presidente referiu que também no dia 1 de junho decorreu o VI Torneio da Amizade de
Veteranos – SCVA – Sporting Clube de Viana do Alentejo, promovido pelo Núcleo Sportinguista de Viana
do Alentejo em parceria com o SCVA. O Município esteve representado pelo Senhor Vereador Paulo
Manzoupo, que a convite do Clube, participou no jantar convívio, que decorreu no restaurante da Sede do
Sporting Clube de Viana do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------- O
senhor Presidente informou que no dia 2 de junho, o Senhor Vice-Presidente participou no almoço
partilhado promovido pelo Apostolado do Imaculado Coração de Maria de Alcáçovas, por ocasião do seu
14.º aniversário e que decorreu no Centro Cultural de Alcáçovas.------------------------------------------------------
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O senhor Presidente referiu que também no dia 2 de junho, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio
Pessoal participou nas comemorações do 18.º aniversário da Associação Terra Mãe, a convite desta. A
iniciativa decorreu na sede da Associação, em Alcáçovas. tendo a Associação Terra Mãe inaugurado neste
dia o “Edifício das Garagens”, junto à sua Sede. Esteve também presente o Senhor Diretor do Centro
Distrital da Segurança Social, Dr. José Domingos Ramalho. --------------------------------------------------------------O senhor Presidente referiu que no dia 3 de junho decorreram as comemorações do Dia Mundial da
Criança, promovidas pelo Município com o apoio das Juntas de Freguesia do concelho, na Quinta da
Joana, em Viana do Alentejo. As atividades, dirigidas às crianças do Centro Imaculado Coração de Maria,
do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo,
consistiram num espetáculo de magia “Por um Toque de Magia”, de António Espanhol e num circuito de
animação infantil (carrinhos a pedais, insufláveis, dramatização e coreografia). Como habitualmente,
foram entregues lembranças às crianças, entre as quais uma garrafa de metal, pretendendo-se
simultaneamente uma sensibilização para a necessidade de redução da utilização do plástico. O Senhor
Presidente referiu que as atividades foram acompanhadas pelo senhor Vereador Paulo Manzoupo e o
Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------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 17.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 17.ª proposta de alteração do Orçamento da Despesa. --------------------------------Ponto seis) Proposta de aprovação da 13.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 13.ª proposta de alteração ao Plano de atividade Municipais. ----------------------Ponto sete) Proposta de aprovação da 9.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 9.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -------------------Ponto oito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 23 de maio de 2019, pelo que
concedeu licença a Adélio Leandro Pinheiro Torralvo, para instalação e funcionamento do “Leandro´s
Circus” em Viana do Alentejo, nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho de 2019 – A Câmara ratificou por
unanimidade o despacho do senhor Presidente de 23 de maio de 2019 que concedeu licença a Adélio
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Leandro Pinheiro Torralvo para instalação e funcionamento do seu circo, denominado “Leandro´s Circus”,
no Parque de Mercados, em Viana do Alentejo, nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho de 2019 ; ---------------Ponto nove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 28 de maio de 2019, que
concedeu licença especial de ruido a Ricardo Jorge da Luz Ribeiro, para a realização de um Arraial
Popular no dia 1 de junho de 2019, na Rua da Água Abaixo (frente ao Arlis Bar), em Viana do Alentejo A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 28 de maio de 2019 que
concedeu licença especial de ruido a Ricardo Jorge da Luz Ribeiro para a realização de um arraial popular
no dia 1 de junho de 2019, na rua da água Abaixo (frente ao Arlis Bar), em Viana do Alentejo.----------------Ponto dez) Proposta de fixação de preço das pulseiras para acesso ao festival Jovem “Abana Viana” e
também à Piscina Municipal, bem como do horário de funcionamento do recinto onde o mesmo irá
decorrer – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou
por unanimidade fixar em 7,50€ (sete euros e cinquenta cêntimos) o preço da pulseira/bilhete geral que
dará acesso, durante os dias 12 a 14 de julho de 2019 ao Festival Jovem “Abana Viana” e também à
Piscina Municipal de Viana do Alentejo, nesses mesmos dias.----------------------------------------------------------Também por unanimidade a Câmara deliberou fixar o seguinte horário do recinto onde irá decorrer o
Festival:
- Dias 12 e 13 de julho – das 19:00H às 06:00H;------------------------------------------------------------------------------Dia 14 de julho – das 10:00H às 02:00H.-------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios Rede Portuguesa de
Municípios Saudáveis (Quota anual/2019) - A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a
Associação de Municípios Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis a importância de 485,71€
(quatrocentos e oitenta e cinco euros e setenta e um cêntimos), relativa à quota do Município associado
(ano de 2019).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de retificação do despacho do senhor Presidente de 30 de maio de 2019, através
do qual determinou a transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de
Viana do Alentejo e Aguiar, para comparticipação nas despesas com o apoio à organização de um Baile
de Finalistas realizado no passado mês de fevereiro – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente
de 30 de maio de 2019 que determinou a transferência de 200,00€ (duzentos euros) para a Associação de
Pais e Encarregados de Educação de Viana e Aguiar, como comparticipação nas despesas inerentes à
organização de um baile de finalistas que decorreu no passado mês de fevereiro.----------------Ponto treze) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense
para comparticipação nas despesas inerentes à organização da XIX Romaria a Cavalo - Nos termos da

___________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05/06/2019

Fl.12

____________

__________

____________

__________

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir para a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense a importância de 1.500,00€ (mil e
quinhentos euros) como comparticipação nas despesas da organização da XIX Romaria a Cavalo.-----------Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar Clube, para
comparticipação nas despesas inerentes à organização do V Trail Running – 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 600,00€ (seiscentos euros) como comparticipação nas
despesas de organização do V Trail Running.---------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do
Alentejo, para comparticipação nas despesas inerentes à organização da sua festa de aniversário - Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para o Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do Alentejo a importância de 400,00€
(quatrocentos euros) como comparticipação nas despesas de organização da sua festa de aniversário.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para o Núcleo Sportinguista “Os Leões” de Viana
do Alentejo- Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
deliberou por unanimidade transferir para o Núcleo Sportinguista “Os Leões” de Viana do Alentejo a
importância de 400,00€ (quatrocentos euros) como comparticipação nas despesas de um Torneiro de
Veteranos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de a transferência de verba para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas,
como comparticipação nas despesas inerentes a atividades a desenvolver, nomeadamente o 1º Baile de
Finalistas do 9º ano da Escola Básica de Alcáçovas - Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a AJAL –
Associação de Jovens de Alcáçovas a importância de 200,00€ (duzentos euros) como comparticipação nas
despesas de organização do 1º Baile de Finalistas do 9º ano da Escola Básica Integrada de Alcáçovas, com
o intuito de criar um evento que marque a transição de longo anos de estudo, proporcionando aos jovens
uma noite especial, comemorativa ao êxito alcançado, motivando-os para a prestação escolar futura e
participação ativa no Associativismo.-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para a transferência de
verba para a Freguesia de Alcáçovas – Dado que nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo
25.º ao Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal deliberar sobre
formas de apoio às Freguesias, a Câmara deliberou por unanimidade propor à Assembleia Municipal a

___________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05/06/2019

Fl.13

____________

__________

____________

__________

transferência de 9.000,00€ (nove mil euros) para a Freguesia de Alcáçovas, no âmbito da comparticipação
das despesas realizadas com a XXII Semana Cultural de Alcáçovas, a decorrer entre 24 e 30 de junho. O
processamento da transferência da verba em causa fica autorizado, condicionado à prévia deliberação da
Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de atribuição de apoio em espécie ao Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo (vouchers de entrada nas Piscinas Municipais) – - Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir ao Agrupamento de
Escolas de Viana do Alentejo o seguinte apoio em espécie:--------------------------------------------------------------- 60 vouchers de entrada nas Piscinas Municipais, contendo cada um, sete ingressos.---------------------------O
referido apoio em espécie constitui o prémio final a atribuir no âmbito da atividade “Projeto Turm@Best”
promovida pela equipa do Gabinete “5 Estrelas” do referido Agrupamento de Escolas, no âmbito do
Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e destinados a todas as turmas dos 2.º e 3.º ciclos da
escola Básica de Alcáçovas e da Escola Dr. Isidoro de Sousa em Viana do Alentejo.---------------A equipa do
Gabinete “5 Estrelas” pretende trabalhar alguns dos objetivos de promoção do sucesso escolar,
nomeadamente a prevenção de situações de indisciplina.----------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de deliberação sobre a concessão do prazo de sessenta dias para que o
requerente, senhor Manuel Joaquim Panoias Santos, proceda à legalização das obras efetuadas no
prédio sito na Rua 9 de setembro, 36 e Travessa de Santa Maria, n.ºs 15 e 17, em Alcáçovas – Nos
termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo
n.º 33/16, cujo requerente é Manuel Joaquim Panóias Santos, a Câmara deliberou, com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz,
conceder novo prazo de sessenta dias para que seja apresentado o procedimento de legalização das
intervenções efetuadas na habitação unifamiliar sita na Rua 9 de setembro, n.º 36 e Travessa de Santa
Maria, n.ºs 15 e 17, em Alcáçovas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3, contendo o
respetivo Projeto de Execução – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Caderno de Encargos
contendo o Projeto de Execução relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro
Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3 – A Câmara aprovou
por unanimidade o Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público
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do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de
outubro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do
Alentejo – Fase 3 - A Câmara aprovou por unanimidade o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição, relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico
de Viana do Alentejo – Fase 3, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. -----------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3 - A Câmara
deliberou por unanimidade aprovar o Programa de Concurso relativo à Empreitada de Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3. ---------------------------------------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de abertura de concurso público para adjudicação da Empreitada de
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3 e designação do
respetivo júri – A Câmara deliberou por unanimidade abrir o Concurso Público para adjudicação da
Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3. -------Também por unanimidade e nos termos das disposições conjugadas da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do
artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos, a Câmara aprovou a minuta do anúncio a publicar no Diário
da República. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade designar o júri que conduzirá os procedimentos no âmbito da
Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3:
Presidente: Maria D’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos; ----------------------Vogais efetivos: Francisco António Dias Cardoso, Assistente Técnico; e Joaquim Miguel Delgado Godinho,
Técnico Superior (Engenheiro Civil); -------------------------------------------------------------------------------------------Vogais suplentes: Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia); e Daniela
Conceição Banha Palhais, Assistente Técnica. -------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e seis) Proposta de aprovação do Relatório Final relativo à Empreitada de Requalificação da
Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por
unanimidade aprovar o Relatório Final relativo ao concurso público para adjudicação da Empreitada de
Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo, contendo todas
as propostas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e sete) Proposta de adjudicação da Empreitada de Requalificação da Escola Básica e
Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo e aprovação da respetiva minuta do Contrato –
A Câmara deliberou por unanimidade adjudicar a Empreitada de Requalificação da Escola Básica e
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Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo, à Empresa ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA, pelo
montante de 1.643.370,00 € (um milhão seiscentos e quarenta e três mil trezentos e setenta euros),
acrescido de IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Também por unanimidade, a Câmara aprovou a respetiva minuta do contrato. ---------------------------------Ponto vinte e oito) Proposta de autorização de mobilidade na categoria da Técnica Superior Merciana
Augusta Palma Rita, para o Município de Évora – A Câmara aprovou por unanimidade uma proposta
apresentada pelo senhor Vice-Presidente no sentido de ser autorizada a mobilidade interna na categoria
da Técnica Superior Merciana Augusta Palma Rita, Licenciada em Ensino Básico (1.º Ciclo) e com Mestrado
em Ciências da Educação – Administração, Regulação e Políticas Educativas, para o Município de Évora,
com efeitos a partir do próximo dia 1 de julho de 2019. ----------------------------------------------------Nos termos do n.º 1 do artigo 92.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual, a Câmara autorizou por unanimidade a mobilidade em
causa, considerando que atendendo aos objetivos de economia, eficácia e eficiência que devem presidir
às decisões dos Organismos e segundo a informação do Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, não fica prejudicado o interesse público nesta situação de mobilidade, que poderá atingir a
duração máxima de 18 meses, ou seja, até 31 de dezembro de 2020. ------------------------------------------------

O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas e trinta minutos, tendo a minuta
desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.
Eu,

, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

