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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 16/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 03 / 07/ 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: 16:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 27/06/2019 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.219,63 € 

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  ...................................................................................................     1.412.087,25 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ...........................................................................................................    513.210,41 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ..........................................................................................................       63.497,76 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.563,57 € 

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  ..................................................................................................  54.684,41€ 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................    54.709,27 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .........................................................................................................  108.577,28 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ......................................................................................................... 110.359,04 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...........................................................................................................    44.730,95 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682  .............................................................................................................. 50.864,41 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000501-1 DPRA  ................................................................................................. 250.00,00 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  .............................................................................................................. 34.417,81 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  1.417.306,88 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .......................................................................................................................……….   1.216.433,75 € 
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DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 200.873,13 € 

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 19 de junho 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 20.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------ 

6.   Proposta de aprovação da 11.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------ 

7.   Proposta de aprovação da 15.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------- 

8.  Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

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

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

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

“Projeto Alcáçovas Outdoor Trails”; ------------------------------------------------------------------------------------- 

11.  Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses, como comparticipação 

das despesas com a organização das Festas de Verão em Aguiar; ------------------------ 

12.  Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, como 

comparticipação nas despesas com a pintura da Casa Paroquial; ------------------------------------------------ 

13.  Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que isentou o Centro Imaculado Coração 

de Maria, de Viana do Alentejo, das taxas relativas à emissão de uma licença especial de ruído para a 

realização de um Arraial Popular nas suas instalações, no dia 29 de junho de 2019; ------------------------ 

14.  Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que concedeu licença especial de ruído ao 

Centro Imaculado Coração de Maria, de Viana do Alentejo, para a realização de um Arraial Popular 

nas suas instalações, no dia 29 de junho de 2019; -------------------------------------------------------------------- 

15.   Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que isentou a Freguesia de Alcáçovas das 

taxas relativas à emissão de uma licença especial de ruído para a realização de atividades musicais 

durante a XXII Semana Cultural, que terão lugar no Jardim Público, em Alcáçovas, nos dias 27 a 30 de 

junho de 2019; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16.  Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que concedeu licença especial de ruído à 

Freguesia de Alcáçovas para a realização de atividades musicais durante a XXII Semana Cultural, que 

terão lugar no Jardim Público, em Alcáçovas, nos dias 27 a 30 de junho de 2019; ------------------------- 
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17.  Pedido de parecer quanto à passagem por este concelho do Passeio de Motorizadas Antigas, no dia 4 

de agosto de 2019, organizado pelo MaratonaMania – Clube de Motares de Oriola; ---------------------- 

18.  Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente de 28 de junho de 2019, que determinou a 

transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do 

Alentejo, como comparticipação nas despesas com a aquisição de equipamentos no âmbito da 

Proteção Civil e Socorro; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.  Pedido de autorização para realização de obra por administração direta – Melhoramento de acesso e 

pavimento no exterior do Mercado de Alcáçovas (substituição do pavimento exterior e colocação de 

corrimão de proteção); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20.  Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo. --------------------------------------- 

Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia: ------------------------------------------------ 

Neste período, o Senhor Presidente informou que três doces do Concelho de Viana do Alentejo estão 

entre os 140 nomeados que passaram à segunda fase eliminatória das 7 Maravilhas Doces de Portugal, 

concretamente o Bolo Real de Alcáçovas e a Lampreia de Ovos, ambos da Padaria do Ernesto e as 

Queijadas de Requeijão da Casa Maria Vitória. Informou ainda que as votações, já abertas, decorrerão até 

ao dia 24 de julho, e que os números para os quais se deve ligar para efeitos de votação, são os seguintes: 

o  Bolo Real de Alcáçovas (Padaria do Ernesto) – 760 107 107; ----------------------------------------------------------- 

o  Lampreia de Ovos (Padaria do Ernesto)    – 760 107 109; ---------------------------------------------------------------- 

o  Queijadas de Requeijão (Casa Maria Vitória) – 760 107 111; ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou que no âmbito do Projeto Intermunicipal de Eficiência Energética do 

Alentejo Central, liderado pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, já se encontra 

fechada a calendarização das intervenções a efetuar na substituição das luminárias da iluminação pública, 

prevendo-se o seu arranque em setembro/outubro. Trata-se de um projeto cofinanciado pelo EEEF – 

European Energy Efficiency Fund, com um investimento superior a 26.000.000,00€ (vinte e seis milhões 

de euros). Prevê-se a substituição de cerca de 55.000 luminárias por outras de tecnologia LED, sendo 

expectável uma redução superior a 50% no consumo de energia e uma redução de 6.000 toneladas/ano 

de CO2 (dióxido de carbono), bem como a diminuição da poluição luminosa. Neste Concelho serão 

substituídas cerca de 2.800 luminárias. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Luís Miguel Duarte perguntou quanto é que a Câmara irá pagar pela 

substituição das luminárias tendo o Senhor Presidente referido que a candidatura conjunta, no 

âmbito do P rojecto Intermunicipal de Eficiência Energética do Alentejo Central, ronda os 26 
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milhões de euros e que a fatura mensal relativa à iluminação pública, por via deste financiamento, 

será reduzida, sendo o investimento pago com parte da poupança verificada. -----O Senhor 

Vereador Luís Miguel Duarte perguntou onde estão localizadas as áreas de serviço destinadas ao 

Auto caravanismo, em Alcáçovas e em Viana do Alentejo. --------------------------------- 

O Senhor Presidente esclareceu que em Alcáçovas essa área se situa entre o Pavilhão Desportivo 

e a Delegação da Cruz Vermelha e que em Viana do Alentejo se localiza junto às Piscinas 

Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente acrescentou que o financiamento obtido por via da candidatura aprovada 

pelo Turismo de Portugal é de 70% (a fundo perdido) de um total de 130.000,00€ (cento e trinta 

mil euros) aprovados. Disse ainda que este Município apresentou uma candidatura no montante 

de 300.000,00€ (trezentos mil euros) de investimento total, tendo sido aprovados 130.000,00€ 

(cento e trinta mil euros), verba que irá ser utilizada para melhorar as condições de permanência 

dos autocaravanistas neste concelho, designadamente o pavimento em Alcáçovas e, se possível, 

os sanitários da Quinta da Joana, em Viana do Alentejo, bem como outros melhoramentos. ------- 

O Senhor Vereador Luís Miguel Duarte referiu que apesar de lhe ter sido transmitido, numa 

reunião de Câmara anterior, que as ervas secas dos terrenos envolventes aos armazéns de gás já 

tinham sido retiradas, constatou que a limpeza foi apenas parcial. Disse que continuam a existir 

ervas secas nas zonas mais elevadas desses terrenos, continuando esta situação a ser perigosa. 

Acrescentou este Vereador que se a Lei obriga os proprietários a limparem os seus terrenos, 

considera que a Câmara deve dar o exemplo, mantendo os seus terrenos limpos. --------------------- 

O Senhor Presidente clarificou que não é a Câmara que obriga os proprietários a procederem à 

limpeza dos terrenos, mas sim os Regulamentos e Leis existentes. ----------------------------------------- 

O Senhor Vereador Paulo Manzoupo, quanto a este assunto, disse que a limpeza dos terrenos a 

que se referiu o Senhor Vereador Luís Miguel Duarte foi feita com uma máquina, como 

habitualmente. Acrescentou que para chegar aos locais mais elevados, teria de ser utilizada uma 

roçadoura, situação que não tem sido usual. --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Luís Miguel Duarte perguntou se a fiscalização municipal já se tinha 

pronunciado quanto à questão da árvore que pende para o quintal do Senhor Manuel Branco, 

residente no Loteamento da Quinta do Marco, em Viana do Alentejo. ---------------------------------- 
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O Senhor Vereador Paulo Manzoupo, a este propósito, informou que o Fiscal Municipal tem 

estado de férias, não tendo ainda esse assunto sido objeto de tratamento. ----------------------------- 

O Senhor Vereador Luís Miguel Duarte solicitou que o envio da proposta de ata a ser submetida a 

aprovação na Câmara, ocorra com maior antecedência para possibilitar uma leitura mais atenta. --

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Luís Miguel Duarte, reportando-se à relação de pagamentos efetuados, 

situou-se no pagamento que foi efetuado a Paulo Alexandre Tabela Lima no montante de 

12.713,28€ (doze mil setecentos e treze euros e vinte oito cêntimos). O Senhor Presidente 

esclareceu que este pagamento se refere à entrega do relatório final do Projeto “Museografia 

Pagus”. Sendo o Município o promotor desse projeto, o Dr. Paulo Lima celebrou um contrato de 

prestação de serviços com o Município, sendo o Projeto PAGUS objeto de financiamento. --------- 

O Senhor Vereador José Filipe Cruz lembrou que continua por satisfazer o seu pedido quanto às 

receitas e despesas inerentes ao abastecimento público de água. ------------------------------------------ 

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 19 de junho de 2019 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 19 de junho de 2019.  ---------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou que no dia 21 de 

junho esteve presente na reunião mensal do Conselho de Administração da GESAMB – Gestão Ambiental 

e de Resíduos, EIM, em Évora, em representação da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Central. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu que também no dia 21 de junho, todo o executivo municipal esteve presente 

na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, no Salão da Junta de Freguesia de 

Aguiar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu que no dia 22 de junho teve lugar o Arraial da Junta de Freguesia de Viana do 

Alentejo, no Jardim do Rossio, nesta vila, no qual esteve presente todo o executivo em regime de 

permanência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu que no dia 24 de junho teve início a XXII Semana Cultural de Alcáçovas, 

organizada pela Junta de Freguesia local, em parceria com o Município. A abertura decorreu no Paço dos 

Henriques com um Serão de Poesia, a cargo da Associação Terras Dentro. Para além de alguns poetas do 
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Concelho, participaram também o Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas e o Grupo Coral Juvenil 

da mesma associação, bem como alguns alunos da EBI/JI – Escola Básica Integrada/Jardim de Infância de 

Alcáçovas. Na abertura oficial esteve presente todo o executivo em regime de permanência. Do 

programa, composto também por uma série de iniciativas promovidas pelas associações locais, o Senhor 

Presidente destacou a Noite de Fados nas Tasquinhas, no dia 27 de junho, e a atuação de José Malhoa, no 

dia 29 de junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou que no dia 25 de junho, esteve presente na Cerimónia de Assinatura dos 

Contratos afetos às candidaturas aprovadas pelo Turismo de Portugal, respeitantes à “Criação e 

Dinamização da Rede de Infraestruturas para o Autocaravanismo do Alentejo e Ribatejo – Criação de 

Áreas de Serviço (ASA)”, no Convento do Espinheiro, em Évora, e na qual esteve presente a Senhora 

Secretária de Estado do Turismo, Dra. Ana Mendes Godinho. Este projeto tem um investimento de cerca 

de 5.000.000,00€ (cinco milhões de euros) em 27 municípios, entre os quais, o de Viana do Alentejo. A 

candidatura para o concelho de Viana do Alentejo foi aprovada, tendo sido assinado o contrato na 

referida Cerimónia. O investimento elegível no concelho será de cerca de 130.000,00€ (cento e trinta mil 

euros), o que origina um financiamento não reembolsável de 70% desse montante, ou seja, de 

91.000,00€ (noventa e um mil euros). O Senhor Presidente informou que esta candidatura pretende 

requalificar as Áreas de Serviço existentes em Alcáçovas e em Viana do Alentejo.  ------------------------------- 

O Senhor Presidente informou que também no dia 25 de junho, na sequência do convite da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo, esteve presente na primeira reunião da Comissão de Avaliação do 

Alentejo – Apoio às Artes MC/DGArtes – Ministério da Cultura/Direção Geral das Artes, da qual faz parte 

este Município. A DGArtes abriu concursos para atribuição de apoio sustentado, na modalidade bienal 

(2020-2021), cujas candidaturas encerraram no passado dia 15 de maio. Os referidos apoios são 

estruturados por domínios de atividade, com a abertura de um concurso por cada área artística (artes 

visuais, dança, teatro, música, cruzamento disciplinar e circo contemporâneo e artes de rua) e para 

programação, com a abertura de um concurso que agregará todas as áreas artísticas. Para o efeito, foram 

assim criadas as respetivas Comissões de Avaliação, que farão o acompanhamento permanente e a 

avaliação anual da execução dos contratos de atribuição de apoio celebrados. Estas comissões funcionam 

junto das Direções Regionais de Cultura do Ministério da Cultura, do território nacional e das regiões 

autónomas, compostas, em cada circunscrição territorial, por um máximo de oito membros efetivos e 

pelo/a Diretor/a Regional de Cultura territorialmente competente. Desta Comissão de Avaliação fazem 

também parte, para além deste Município e da Senhora Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Dra. 

Ana Paula Amendoeira; os Municípios de Alvito, Castro Verde, Odemira, Reguengos de Monsaraz e 
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Vidigueira. A reunião decorreu nas instalações da Direção Regional de Cultura do Alentejo, em Évora. -----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu que no dia 26 de junho decorreu o VII Encontro de Empresários do Concelho 

de Viana do Alentejo, no Cineteatro Vianense, promovido pelo Município em parceria com a Associação 

Terras Dentro subordinado ao tema “3 E’s – Emprego, Empreender e Empreendedorismo”. Foram 

apresentados casos práticos, como o projeto “Empreender em Rede”, da Terras Dentro, e a prática de 

sucesso do “Projeto Ti’Xico”, sedeado em Évora, que transporta para o presente as tradições e a cultura 

do Alentejo, utilizando um design atual. Foi também apresentado um caso de empreendedorismo 

feminino na Turquia, por uma representante da Agência de Desenvolvimento Regional do Mar Negro. ---- 

O Senhor Presidente referiu que no dia 29 de junho, com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e com o 

seu Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal esteve presente no Arraial Popular promovido pelo Centro 

Imaculado Coração de Maria, que contou com o apoio do Município, da Junta de Freguesia de Viana do 

Alentejo e de outras entidades locais, para além da respetiva comunidade educativa. -------------------------- 

O Senhor Presidente referiu que no dia 30 de junho, todo o executivo em regime de permanência esteve 

presente nas comemorações do 37.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Viana do Alentejo. O Senhor Presidente transmitiu que na ocasião felicitou a Associação, os seus 

Órgãos Socias, o Senhor Comandante e todo o Corpo de Bombeiros. Agradeceu ainda o trabalho que tem 

vindo a ser desenvolvido em prol dos munícipes, renovando os votos de bom trabalho e a disponibilidade 

para apoiar dentro das possibilidades do Município, nomeadamente através do Serviço Municipal de 

Proteção Civil.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou que teve início, no dia 1 de julho, o programa Voluntariado Jovem para a 

Natureza e Florestas, uma iniciativa do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude e à qual o 

Município aderiu pelo segundo ano consecutivo. Recordou que cada projeto tem a duração de duas 

semanas e consiste na sensibilização das populações para a preservação da natureza e em efetuar a 

vigilância fixa e móvel em áreas definidas pelo Município. Recordou ainda que as inscrições podem ser 

efetuadas até 5 dias úteis antes do início de cada projeto/quinzena, através da hiperligação 

http://bit.ly/VJNF-InscriçõesJovens2019 . ------------------------------------------------------------------------------------ 

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. ------------------------------------------------------------------ 

https://bit.ly/VJNF-Inscri%C3%A7%C3%B5esJovens2019?fbclid=IwAR3KaC_0rUheAoIH1J3aU2VURQ6PEZAwHtNWI0Ncu_Pk-C85gCTYmOro0-Y
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Ponto cinco) Proposta de aprovação da 20.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

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

Câmara aprovou a 20.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------- 

Ponto seis) Proposta de aprovação da 10.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 11.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------ 

Ponto sete) Proposta de ratificação da 15.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 15.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. --------------------- 

Ponto oito) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

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

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

transferir para a Associação Grupo de Cantares de Alcáçovas, a importância de 337,50€ (trezentos e trinta 

e sete euros e cinquenta cêntimos), relativa ao Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas/ 2.º 

Trimestre de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto nove) Proposta de atribuição de Apoios em Espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”– Nos 

termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento 

Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso a Câmara deliberou por 

unanimidade conceder o seguinte apoio em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária: ----------------------- 

- Titular do Cartão n.º 275 – Elvira Maria Rebocho – Substituição de banheira por poliban; colocação de 

torneira de poliban e substituição das torneiras do lavatório; ----------------------------------------------------------- 

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

do “Projeto Alcáçovas Outdoor Trails” - Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano e sem a presença do Senhor Vice Presidente por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, 

com quatro votos favoráveis, transferir para a Associação dos Amigos das Alcáçovas a importância de 

600,00€ (seiscentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes à realização de caminhadas no 

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

Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses, como 

comparticipação das despesas com a organização das Festas de Verão em Aguiar- Nos termos da 

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

transferir para a Associação dos Amigos Aguiarenses a importância de 400,00€ (quatrocentos euros), 

como comparticipação nas despesas de organização das Festas de Verão, em Aguiar. -------------------------- 
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Ponto doze) Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do 

Alentejo, como comparticipação nas despesas com a pintura da Casa Paroquial- Nos termos da 

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

transferir para Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo a importância de 400,00€ (quatrocentos 

euros), como comparticipação nas despesas da pintura da Casa Paroquial. ---------------------------------------- 

Ponto treze) Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que isentou o Centro 

Imaculado Coração de Maria, de Viana do Alentejo, das taxas relativas à emissão de uma licença 

especial de ruído para a realização de um Arraial Popular nas suas instalações, no dia 29 de junho de 

2019 - A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Senhor Presidente de 26 de junho de 2019, 

que concedeu ao Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria, de Viana do Alentejo, a isenção do 

pagamento das taxas relativas à emissão de uma licença especial de ruído para a realização de um Arraial 

Popular, no Jardim do referido Centro, no dia 29 de junho de 2019. Na concessão desta isenção foi 

reconhecido o interesse municipal da iniciativa e tomado conhecimento de que o montante da receita 

não arrecadada é de 61,81€ (sessenta e um euros e oitenta e um cêntimos). -------------------------------------- 

Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que concedeu licença 

especial de ruído ao Centro Imaculado Coração de Maria, de Viana do Alentejo, para a realização de 

um Arraial Popular nas suas instalações, no dia 29 de junho de 2019- A Câmara ratificou por 

unanimidade o despacho do Senhor Presidente de 26 de junho de 2019, que concedeu licença especial de 

ruído ao Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria, de Viana do Alentejo, para a realização de um 

Arraial Popular, no Jardim do referido Centro, no dia 29 de junho de 2019. ----------------------------------- 

Ponto quinze) Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que isentou a Freguesia de 

Alcáçovas das taxas relativas à emissão de uma licença especial de ruído para a realização de 

atividades musicais durante a XXII Semana Cultural, que terão lugar no Jardim Público, em Alcáçovas, 

nos dias 27 a 30 de junho de 2019 -  A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Senhor 

Presidente de 27 de junho de 2019, que concedeu à Freguesia das Alcáçovas a isenção do pagamento das 

taxas relativas à emissão de uma licença especial de ruído para a realização de eventos musicais, no 

Jardim Publico, em Alcáçovas, nos dias 27 a 30 de junho de 2019, por ocasião da XXII Semana Cultural. Na 

concessão desta isenção foi reconhecido o interesse municipal da iniciativa e tomado conhecimento de 

que o montante da receita não arrecadada é de 207,07€ (duzentos e sete euros e sete cêntimos). ----- 

Ponto dezasseis) Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que concedeu licença 

especial de ruído à Freguesia de Alcáçovas para a realização de atividades musicais durante a XXII 

Semana Cultural, que terão lugar no Jardim Público, em Alcáçovas, nos dias 27 a 30 de junho de 2019 - A 

Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Senhor Presidente de 27 de junho de 2019, que 
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concedeu licença especial de ruído à Freguesia das Alcáçovas para a realização de eventos musicais no 

Jardim Público, em Alcáçovas, nos dias 27 a 30 de junho de 2019, por ocasião da XXII Semana Cultural.----

Ponto dezassete) Pedido de parecer quanto à passagem por este concelho do Passeio de Motorizadas 

Antigas, no dia 4 de agosto de 2019, organizado pelo Maratona Mania – Clube de Motares de Oriola – 

Conforme solicitação do Município de Portel, a Câmara deliberou por unanimidade emitir  parecer 

favorável quanto ao licenciamento de um passeio de motorizadas, promovido pela Associação Maratona 

Mania – Clube de Motares de Oriola, a realizar no dia 4 de agosto de 2019, com passagem por Viana do 

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

Ponto dezoito) Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente de 28 de junho de 2019, que 

determinou a transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas com a aquisição de equipamentos no âmbito da 

Proteção Civil e Socorro - Sem a presença do Senhor Vereador Luis Miguel Duarte por se encontrar 

impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 

28 de junho de 2019, que determinou a transferência de 4.000,00€ (quatro mil euros) para a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas com a 

aquisição de equipamentos no âmbito da Proteção Civil e Socorro. ------------------------------ 

Ponto dezanove) Pedido de autorização para realização de obra por administração direta – 

Melhoramento de acesso e pavimento no exterior do Mercado de Alcáçovas (substituição do 

pavimento exterior e colocação de corrimão de proteção) – Nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do 

Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização, por 

administração direta, da obra de melhoramento do acesso ao Mercado de Alcáçovas, cuja estimativa 

orçamental é de 6.430,00€ (seis mil, quatrocentos e trinta euros) e cujo prazo de execução previsto é de 

45 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte) Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo - Nos termos da 

informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, a Câmara deliberou por 

unanimidade proceder à colocação de sinalização rodoviária proibitiva do estacionamento frente ao 

estabelecimento “A Taberna da Maria”, localizada na Rua Médico de Sousa, n.º 24, em Viana do Alentejo. 

Dado que o referido estabelecimento tem serviço de esplanada, a proibição de estacionamento frente à 

mesma, visa acautelar a segurança dos utilizadores, não causando quaisquer constrangimentos à 

circulação do trânsito e dos peões, conforme informação da fiscalização municipal. ----------------------------- 

O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas e trinta minutos, tendo a minuta 

desta ata sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Eu,                                                                                    , Chefe de Divisão de Gestão de Recursos, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


