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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 18/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 31 / 07 / 2019 
 

 

PRESENÇAS 
PRESIDENTE:   BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 
                          JOAQUIM MARIA PINTO BENTO, em substituição de Luis Miguel Fialho Duarte                           

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 16:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS:   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 25/07/2019 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.998,24 € 

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  ...................................................................................................     1.516.839,67 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ...........................................................................................................    676.662,23 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...........................................................................................................        2.164,67 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 7.964,67 € 

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  .................................................................................................  51.300,03 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................    36.762,91 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .........................................................................................................  120.811,51 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................  122.788,14 € 

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  ............................................................................................... 250.000,00 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  1.521.937,91 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .......................................................................................................................……….   1.359.892,06 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 162.045,85 € 
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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 3 de julho de 2019; ---------------------------- 

3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 17 de julho de 2019; -------------------------- 

4. Informação sobre a atividade da Câmara; -------------------------------------------------------------------------------- 

5.    Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de 

competência subdelegada em matéria de administração urbanística; ------------------------------------------ 

6. 23.ª Proposta de Alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------------------------- 

7. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou a Adenda ao Protocolo 

referente às condições de contratação e funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente; --- 

8. Proposta de atribuição de Apoios em Espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária; ---------------------------- 

9. Proposta de fixação dos preços relativos à publicidade no Programa da Feira D’Aires/2019; -------------- 

10. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à Associação 

Tauromáquica Alcaçovense para a realização de uma vacada popular, no dia 27 de julho de 2019; ---- 

11. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de recinto itinerante 

à Associação Tauromáquica Alcaçovense para a realização de uma corrida de touros no dia 27 de 

julho de 2019; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

13. Proposta de transferência de verba para a Associação de Caçadores e Pescadores de Aguiar (Convívio 

Piscatório); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar Clube (11.ª Maratona BTT); 

15. Proposta de Alteração do Plano de Transportes Escolares para o ano de 2019/2020 (criação do Circuito 

Especial de Transportes Escolares n.º 7); --------------------------------------------------------------------- 

16. Proposta de autorização para a realização de obra, de edificação na Horta do Fidalgo (Processo n.º 

150/19); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Proposta de legalização de obras no âmbito do Processo n.º 188/2016); --------------------------------------- 

18. Propostas no âmbito do artigo 5.º do Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades 

Económicas da Feira D’Aires/2019. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou que por motivo de férias e conforme informação enviada por e-mail 

enviado pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte, este faz-se substituir na presente reunião pelo 
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senhor Joaquim Maria Pinto Bento, nos termos do disposto no artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na atual redação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Neste período, o Senhor Presidente informou que o valor dos passes dos transportes públicos no Distrito 

de Évora vai voltar a descer já a partir de outubro, passando o desconto para 60% (anteriormente o 

desconto era de 32%). Assim, no que concerne ao concelho de Viana do Alentejo, a medida abrange os 

passes das carreiras públicas entre Alcáçovas e Évora, entre Viana do Alentejo e Évora e entre Aguiar e 

Évora e as reduções são: Aguiar/Évora e Viana/Évora (código 7) – o valor dos passes passa de 83,00€ para 

33,20€; Alcáçovas/Évora (código 9) – o valor dos passes passa de 101,30€ para 40,50€. Esta é uma medida 

no âmbito do PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos e destina-se aos 

utilizadores das carreiras públicas dos 14 Municípios da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Central. O Senhor Presidente recordou que em abril a CIMAC já tinha aprovado uma redução de 32% nos 

passes, medida que agora é alterada para os 60%. Esclareceu que para ter acesso ao desconto, o 

munícipe deverá solicitar o passe junto da Rodoviária do Alentejo e dirigir-se, de seguida, ao Balcão 

Municipal. No caso de já possuir passe, deve dirigir-se ao referido Balcão Municipal.  ---------------------------- 

- O Senhor Presidente, ainda neste período, deu nota da reunião realizada no passado dia 15 de julho 

com a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Dra. Isabel Oneto. O Senhor 

Presidente recordou que estas situações relacionadas com a GNR – Guarda Nacional Republicana, 

nomeadamente número de efetivos, viaturas e manutenção do Posto de Alcáçovas, já tinham sido 

anteriormente constatadas pelo Executivo Municipal e também reportadas por autarcas das freguesias e 

membros da Assembleia Municipal. Realçou ainda o facto de matérias como Segurança, Saúde, Estradas, 

entre outras, estarem fora das competências das autarquias locais. No entanto, o Município sempre tem 

sensibilizado e pressionado as entidades com competências nas referidas matérias, com vista à defesa 

dos interesses dos munícipes do concelho de Viana do Alentejo. O Senhor Presidente recordou as várias 

diligências já efetuadas pelo Executivo Municipal sobre esta matéria, particularmente:  

i) No dia 13 de dezembro de 2018, receção do Senhor Comandante do Destacamento Territorial da GNR 

de Évora, Coronel Joaquim Grenho, nos Paços do Concelho, por ocasião da sua então recente tomada de 

posse, onde o Senhor Presidente abordou os aspetos antes referidos, manifestado a preocupação do 

Executivo e solicitando a melhor atenção para o assunto;  --------------------------------------------------------------- 

ii) No dia 5 de fevereiro de 2019, no âmbito do Roteiro do MAI – Ministério da Administração Interna, na 

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora, o Senhor Presidente participou 

numa reunião com o Excelentíssimo Senhor Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita e a 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31/07/2019  Fl.4 
  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 
Senhora Secretária de Estado da Administração Interna, Dra. Isabel Oneto, entre outros, onde abordou: a) 

Recursos humanos (redução do número de militares nos Postos do Concelho ao longo dos anos); ------- 

b) Posto de Alcáçovas, que foi confirmado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro da Administração Interna 

que não irá encerrar, como já tinha sido transmitido pelo Senhor Comandante do Destacamento 

Territorial da GNR de Évora; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Viaturas, tendo em conta a idade média das viaturas da GNR do concelho de Viana, o Senhor 

Presidente questionou para quando se previa a sua substituição, tendo sido respondido que no final do 

ano de 2017 foi lançado um concurso plurianual para aquisição de 2.200 viaturas, no valor de 

50.000.000,00€ (cinquenta milhões de euros), com entrega a quatro anos. ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu, no que concerne às viaturas, que na presente data já foram entregues duas 

viaturas: uma nova (Citröen Élysée) e uma usada (Mitsubichi Outlander); ------------------------------------------ 

iii) No dia 26 de junho, o Executivo Municipal em regime de permanência e o Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Alcáçovas reuniram com o Senhor Comandante do Posto Territorial de Viana do Alentejo, 

Primeiro Sargento Fernandes. De uma forma sucinta, o Senhor Presidente transmitiu que, de acordo com 

o Senhor Comandante, a melhor forma de “rentabilizar” os recursos existentes estava a ser aplicada. O 

Senhor Presidente deixou ainda a nota que uma baixa a nível dos militares afetos aos Postos Territoriais 

do Concelho se deveu à saída de efetivos para os GIPS – Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da 

GNR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- 

Continuou o Senhor Presidente referindo que a reunião do dia 15 de julho decorreu no Ministério da 

Administração Interna, em Lisboa. Foram convidados a acompanhar o Senhor Presidente, o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal e os Senhores Presidentes das três juntas de freguesia, tendo 

participado na reunião o Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Alcáçovas e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo por indisponibilidade dos 

restantes convidados. Nesta reunião, após a exposição das preocupações anteriormente transmitidas, foi 

assumido que há, de facto, falta de Recursos Humanos a nível nacional mas que se está a trabalhar no 

sentido de colmatar as insuficiências. A Senhora Secretária de Estado também solicitou que os autarcas, 

particularmente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, contribuam através da identificação concreta de 

situações / ocorrências / locais em que seja necessário reforço do policiamento da GNR para 

posteriormente o MAI – Ministério da Administração Interna analisar e trabalhar na sua retificação e 

melhoria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Vereador José Filipe Cruz, a este propósito, perguntou a que conclusões chegou a tutela sobre 

o período experimental de três meses em que foram retirados elementos do Posto da G.N.R. de 

Alcáçovas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- O senhor Presidente, em resposta, referiu que a Senhora Secretária de Estado iria inteirar-se da 

situação, tendo por base as conclusões reportadas pelo Comando Distrital.   

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 3 de julho de 2019 – Com 

quatro votos favoráveis foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 3 de julho de 2019. Não 

participou na votação o senhor Vereador Joaquim Maria Pinto Bento dado que não esteve presente na 

reunião a que a ata 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) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 17 de julho de 2019 – Com 

quatro votos favoráveis foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 17 de julho de 2019. Não 

participou na votação o senhor Vereador João António Merca Pereira, dado que não esteve presente na 

reunião a que a ata 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 quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 20 de 

julho, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, estiveram 

presentes nas comemorações do XXXIII aniversário do Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do Alentejo, 

as quais decorreram no Cineteatro Vianense e contaram com as atuações, para além do grupo 

aniversariante, do Grupo Coral “Os Amigos do Cante” de Alvito, do Grupo Coral e Etnográfico de Viana do 

Alentejo, do Grupo Coral de São Luís (Odemira), do Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo, do Grupo 

Coral da Granja (Mourão) e do Grupo Instrumental de São Marcos (Reguengos de Monsaraz). ------ 

- O senhor Presidente informou que no dia 21 de julho, com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e com o 

Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, participou nas comemorações do XXIV aniversário do Núcleo 

Sportinguista “Os Leões” de Viana do Alentejo, na sede desta Associação. Decorreu depois um almoço 

convívio no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, no qual também estiveram presentes.  

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

- O senhor Presidente referiu que também no dia 21 de julho, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve 

presente na 11.ª Maratona BTT Aguiar, nesta freguesia, organizada pelo Clube BTT de Aguiar, com o 

apoio do Município de Viana do Alentejo e da Junta de Freguesia local, bem como de alguns empresários 

do Concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- O senhor Presidente referiu que no dia 24 de julho decorreu a segunda fase eliminatória, de âmbito 

distrital, das “7 Maravilhas Doces de Portugal”, para a qual estavam apurados três doces deste Concelho: 

O Bolo Real de Alcáçovas e a Lampreia de Ovos, da Padaria do Ernesto e as Queijadas de Requeijão, da 

Casa Maria Vitória. Pese embora nenhum destes tenha passado à fase seguinte deste concurso de âmbito 

nacional, o Senhor Presidente, em nome do Executivo Municipal, felicitou os responsáveis das Empresas 

Padaria do Ernesto e Casa Maria Vitória pela participação e promoção da nossa doçaria e do nosso 

Concelho e pelo facto de terem chegado a esta fase. ------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no âmbito de um intercâmbio cultural entre a A.M.AR.T. Alcáçovas – 

Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas e o Grupo Musical “Sons da Tradição”, do Caniço 

(Arquipélago da Madeira), este último deslocou-se a este Concelho entre os dias 26 e 31 de julho. No dia 

26 de julho, a Associação anfitriã preparou uma receção oficial na Junta de Freguesia de Alcáçovas, na 

qual esteve presente, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente e com o Chefe do seu Gabinete de 

Apoio Pessoal, entre outras entidades.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 26 de julho, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve 

presente nas Piscinas Municipais de Alcáçovas, numa visita às crianças inscritas na terceira quinzena do 

Programa Summer das 3 Freguesias – Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo. -------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que no dia 26 de julho foi inaugurada a Exposição Permanente do Paço dos 

Henriques, dedicada ao Fabrico de Chocalhos, no âmbito do Projeto PAGUS. O Senhor Presidente 

recordou que o Fabrico de Chocalhos foi inscrito como Património Cultural Imaterial da Humanidade com 

Necessidade de Salvaguarda Urgente pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura em 2015. Recordou ainda que o Projeto PAGUS é um projeto museográfico pioneiro 

em parceria com a ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, enfocado na promoção 

de marcas identitárias do território com impacto relevante para a região, como é o referido “Fabrico de 

Chocalhos”. O PAGUS traduz-se num investimento de cerca de 450.000,00€ (quatrocentos e cinquenta 

mil euros), cofinanciado pelo FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional em 75%. Referindo-

se à Exposição Permanente, o senhor Presidente informou que a mesma ocupa o primeiro piso do Paço 

dos Henriques e está dividida em três partes: a primeira sala é dedicada ao Fabrico de Chocalhos, a 

segunda à Paisagem Sonora e Sensorial que os Chocalhos produzem e a terceira é dedicada aos Mestres 

Chocalheiros. A exposição contempla ainda três outras salas dedicadas ao conjunto artístico-

arquitetónico, ao património e à memória oral, onde o visitante é convidado a depositar uma história 

biográfica. Também os espaços religiosos do Horto foram intervencionados de modo a melhorar a 

experiência do visitante, tendo ainda sido colocada informação histórica no exterior. O Senhor Presidente 

salientou o facto do Projeto PAGUS ser suportado por uma plataforma digital – www.pagus.pt, cujos 
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conteúdos estão dispersos de forma autónoma em mesas digitais ou em QR-Codes (código de barras) no 

exterior, e que é sustentada por uma base de dados que aloja cerca de 30.000 (trinta mil) registos de 

diferentes tipologias patrimoniais: natural, cultural e documental. Disse o Senhor Presidente que, em seu 

entender, este projeto constitui mais um veículo de divulgação, conservação e valorização do Fabrico de 

Chocalhos e dos Mestres Chocalheiros. Considera também tratar-se de um importante veículo na 

divulgação da nossa identidade cultural e do nosso património, quer material, quer imaterial, não só do 

nosso Concelho e da Freguesia de Alcáçovas, em particular, mas também do nosso Alentejo e do nosso 

País. Estiveram presentes na inauguração, para além de todo o Executivo Municipal em regime de 

permanência, o Dr. Paulo Lima, Coordenador do Projeto PAGUS; o Dr. Rafael Alfenim, em representação 

da DRCA – Direção Regional de Cultura do Alentejo; o Dr. João Cavaleiro Ferreira, em representação da 

ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo; a Senhora Vice-Presidente da CCDRA – 

Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Eng.ª Carmen Carvalheira; vários 

autarcas, chocalheiros e representantes de entidades e associações concelhias. Esteve ainda presente o 

Senhor Deputado à Assembleia da República eleito pelo círculo eleitoral de Évora, Dr. Norberto Patinho. -

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

- O senhor Presidente informou que no dia 26 de julho, após a inauguração da Exposição Permanente do 

Paço dos Henriques, teve início mais uma edição da Feira do Chocalho, em Alcáçovas, que decorreu até 

ao dia 28 de julho. Na inauguração estiveram presentes, para além do Executivo Municipal em regime de 

permanência; a Senhora Vice-Presidente da CCDRA – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento 

Regional do Alentejo, Eng.ª Carmen Carvalheira; a Senhora Diretora do CEFPE - Centro de Emprego e 

Formação Profissional de Évora, Dra. Paula Caeiro; vários autarcas e representantes de entidades e 

associações concelhias. Esteve ainda presente o Senhor Deputado à Assembleia da República eleito pelo 

círculo eleitoral de Évora, Dr. Norberto Patinho. No momento da inauguração atuou o Grupo Coral 

“Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas”. O programa do dia 26 integrou um concerto com Pedro Mestre 

& Convidados, precedido de um espetáculo musical com “Sons da Tradição”, um grupo que se deslocou a 

Alcáçovas no âmbito do referido intercâmbio cultural com a A.M.AR.T. Alcáçovas – Associação Musical de 

Artes e Tradições de Alcáçovas e que aceitou enriquecer o programa cultural da Feira do Chocalho. No dia 

26 de julho decorreu ainda uma Garraiada, promovida pela Associação Tauromáquica Alcaçovense. A 

noite continuou no Summer Legacy, organizado pela ACRA – Associação Cuktural e Recreativa 

Alcaçovense, onde atuaram o DJ Paulo B e Mark Guedes. No dia 27 de julho teve lugar o IV Concurso 

Regional de Alcáçovas do Rafeiro Alentejo, promovido pela Associação de Criadores do Rafeiro do 

Alentejo e o Passeio “Rota da Transumância”, organizado pelo Projeto Alcáçovas Outdoor Trails, da 

Associação dos Amigos de Alcáçovas. À noite decorreu o “Cante da Terra”, com os grupos corais da 
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freguesia: Grupo Coral Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade” de Alcáçovas, o Grupo Coral dos 

Trabalhadores de Alcáçovas e o Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do Cante” de Alcáçovas. Seguiu-se uma 

Corrida de Touros, organizada pela Associação Tauromáquica. Houve ainda animação no Summer Legacy 

com Alpha Heroes e Club Banditz. No dia 28 de julho decorreu o VI Passeio a Cavalo “Miguel Grave”, 

promovido pela Associação Tauromáquica local. À noite teve lugar o espetáculo “De mãos dadas com a 

música”, com a Banda Filarmónica da Sociedade União Alcaçovense e alunas da Escola de Dança da ACRA 

– Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense. A edição de 2019 da Feira do Chocalho foi encerrada com 

um espetáculo da fadista Raquel Tavares. Para além do programa referido, os visitantes puderam 

conhecer a exposição “Dieta Mediterrânica – Património Cultural Imaterial da Humanidade”, no âmbito 

do Ciclo de Exposições Património Imaterial UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura, a exposição itinerante “O Plastoceno: A Era do Plástico” e a II Mostra Agropecuária, 

esta última com o apoio da Associação Tauromáquica Alcaçovense. O Senhor Presidente salientou a 

presença do Património Imaterial da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, na Feira do Chocalho. Depois do Fado, em 2018, este ano, a Dieta Mediterrânica, 

caracterizada pelo uso sustentável dos recursos e o respeito pela sazonalidade, classificada em 2013 

como Património Cultural Imaterial pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, esteve em destaque através da exposição já referida. Também o Fabrico de 

Chocalhos, que obteve o selo UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura em 2015, esteve presente no certame, nomeadamente através de trabalho ao vivo pelos 

chocalheiros. A juntar-se a esta expressão do Património com selo UNESCO – Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, esteve presente o Cante Alentejano, consagrado em 2014, 

através dos grupos corais da Freguesia. O Senhor Presidente referiu ainda que o CEFPE - Centro de 

Emprego e Formação Profissional de Évora do IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional foi um 

dos parceiros desta edição da Feira do Chocalho, no âmbito do Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria, 

responsável pelo catering servido na inauguração. Referiu ainda que a parceria entre o Município e o IEPF 

– Instituto de Emprego e Formação Profissional estende-se a outras áreas, nomeadamente aos Cursos de 

Oleiro e de Cerâmica Criativa, que conferem equivalência ao 9º e ao 12º ano, e que surgiram no âmbito 

de uma estratégia delineada pelo Município que alia a tradição à modernidade, valorizando e 

preservando a identidade cultural do concelho. Esta parceria estende-se ainda ao GIP – Gabinete de 

Inserção Profissional que funciona em estreita articulação com o Centro de Emprego de Évora, no sentido 

de apoiar jovens e outros desempregados, na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção 

ou reinserção no mercado de trabalho. Este Gabinete faz ainda a divulgação ou encaminhamento para 

medidas de apoio ao emprego e ocupações temporárias, bem como o controlo de apresentação periódica 
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de beneficiários de prestação de desemprego. Sobre a II Mostra Agropecuária, o Senhor Presidente 

agradeceu a todos os intervenientes e explicou que a mesma pretende promover e valorizar o 

desenvolvimento do setor pecuário e representar a tradição rural do território. A edição deste ano 

contou com a presença de mais nove criadores das três freguesias do Concelho e mais raças autóctones, 

designadamente bovinos, caprinos, equinos, ovinos e muares, animais representativos do uso do 

chocalho e da “paisagem sonora” alentejana. O Senhor Presidente referiu que, mesmo não se tendo 

ainda realizado a reunião de avaliação do evento, promovido pelo Município com o apoio da Junta de 

Freguesia local e em parceria com o movimento associativo e outras entidades, considera o balanço 

global positivo, reconhecendo, naturalmente, a existência de alguns aspetos a corrigir e outros a 

melhorar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 29 de julho reuniu o Conselho Municipal de Educação, no 

Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, no âmbito das suas reuniões periódicas.  -------------------  

Ponto cinco) 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 seis) 23.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria Bento, a Câmara 

aprovou a 23.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------- 

Ponto sete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou a Adenda ao 

Protocolo referente às condições de contratação e funcionamento das Equipas de Intervenção 

Permanente – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 1 de julho de 

2019 que aprovou a Adenda ao Protocolo relativo às condições de contratação e funcionamento das 

Equipas de Intervenção Permanente, celebrado em 2012.  -------------------------------------------------------------  

Esta Adenda entrou em vigor a 1 de julho de 2019 e procedeu à alteração da cláusula sexta do Protocolo, 

visando criar condições para a valorização do estatuto dos bombeiros que integram as Equipas.  -----------  

Ponto oito) 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 os seguintes apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária:  

- Titular do Cartão n.º 397 – Vitorina Rosa Batalha Mira Coelho – Substituição de móvel de lava-loiça e 

colocação de azulejos na parede da cozinha (zona do lava-loiça e do fogão);  --------------------------------------- 

- Titular do Cartão n.º 423 – Catarina Maria Gaio Tirapicos Rebocho – Colocação de estores em 2 janelas.   
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Ponto nove) Proposta de fixação dos preços relativos à publicidade no Programa da Feira D’Aires/2019 

– Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou, com três 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria 

Bento, fixar os seguintes preços relativos à publicidade no Programa da Feira D’Aires/2019: 

» 1 página – 150,00 € + IVA;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

» ½ página – 75,00 € + IVA;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» ¼ página – 40,00 € + IVA;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» 1/8 página – 25,00 € + IVA;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Contracapa – 200,00 € + IVA.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à 

Associação Tauromáquica Alcaçovense para a realização de uma vacada popular, no dia 27 de julho de 

2019 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 19 de julho de 2019, que 

concedeu à Associação Tauromáquica Alcaçovense a licença necessária para a realização de uma vacada 

popular, no dia 27 de julho de 2019, por ocasião da Feira do Chocalho.  --------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de recinto 

itinerante à Associação Tauromáquica Alcaçovense para a realização de uma corrida de touros, no dia 

27 de julho de 2019 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 25 de 

julho de 2019, que concedeu à Associação Tauromáquica Alcaçovense a licença de recinto itinerante 

necessária para a realização de uma corrida de touros, no dia 27 de julho de 2019, por ocasião da Feira do 

Chocalho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

transferir as seguintes verbas: 

- Para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo /2.º trimestre de 2019 – 259,80 € (duzentos e 

cinquenta e nove euros e oitenta cêntimos);  -------------------------------------------------------------------------------  

- Para a Associação Equestre de Viana do Alentejo / 1º trimestre de 2019 / Ballet e Sevilhanas – 807,30 € 

(oitocentos e sete euros e trinta cêntimos);  --------------------------------------------------------------------------------  

- Para a Sociedade União Alcaçovense: 

  » a) Escola de Música /1.º trimestre de 2019 – 397,80 € (trezentos e noventa e sete euros e oitenta 

cêntimos);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  » b) Banda Filarmónica / 2.º trimestre de 2019 – 448,80 € (quatrocentos e quarenta e oito euros e 

oitenta cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  » c) Grupo de Teatro Amador / 2.º trimestre de 2019 – 426,90 € (quatrocentos e vinte e seis euros e 

noventa cêntimos).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense / 2.º trimestre de 2019: 

  » a) Escola de Dança – 675,00 € (seiscentos e setenta e cinco euros);  ----------------------------------------------  

  » b) Grupo Coral Feminino Etnográfico Paz e Unidade de Alcáçovas – 400,50 € (quatrocentos euros e 

cinquenta cêntimos).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de transferência de verba para a Associação de Caçadores e Pescadores de 

Aguiar (Convívio Piscatório) – 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 de Caçadores e Pescadores de Aguiar, a 

importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas de organização de um 

Convívio Piscatório, seguido de almoço convívio.  -------------------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar Clube (11.ª 

Maratona BTT) – 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 400,00 € 

(quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas de organização da 11.ª Maratona BTT.  --------- 

Ponto quinze) Proposta de alteração do Plano de Transportes Escolares para o ano de 2019/2020 

(criação do Circuito Especial de Transportes Escolares n.º 7) – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara aprovou por unanimidade uma alteração ao Plano de 

Transportes Escolares para o ano letivo 2019/2020, aprovado pela Câmara Municipal na sua reunião de 10 

de abril de 2019. Esta alteração consubstancia-se na criação de mais um Circuito (Circuito n.º 7) entre o 

Monte da Salvada e a Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo e vice-versa, 

num total de 32 km diários.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezasseis) Proposta de autorização para a realização de obra, de edifício na Horta do Fidalgo 

(Processo n.º 150/19) – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e 

Processual relativa ao Processo n.º 150/19, cujo requerente é João Manuel Correia Gonçalves; a Câmara 

deliberou por unanimidade autorizar a realização de obras de edificação na Horta do Fidalgo, em Viana 

do Alentejo, na área de proteção do Caminho Municipal 1118, definida no n.º 2 do artigo 83.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo.  ------------------------------------------------------- 

Ponto dezassete) Proposta de legalização de obras no âmbito do Processo n.º 188/2016 – Nos termos 

da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 

188/2016, cujo requerente é José Diogo da Silva; a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas 
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abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria Bento, deferir o pedido 

de legalização das obras de construção de uma garagem no prédio urbano sito no Bairro dos Barrancões – 

Quinta das Damas, em Alcáçovas.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezoito) Propostas no âmbito do artigo 5.º do Regulamento Municipal dos Expositores das 

Atividades Económicas da Feira D’Aires/2019 – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos 

senhores Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria Bento, o seguinte, ao abrigo do disposto no artigo 

5.º do Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades Económicas da Feira D’Aires/2019: 

1.  Fixação do local de inscrição, do prazo de inscrição e da forma de inscrição na Feira D’Aires 2019: 

a) Local de inscrição:  

- No Balcão Municipal de Viana do Alentejo, via CTT, via correio eletrónico ou fax com envio de um 

requerimento próprio para o efeito (disponível on-line no site do Município); 

b) Prazo de inscrição: 

- De 1 de agosto a 2 de setembro até às 17h00;  ---------------------------------------------------------------------------- 

c) Forma de inscrição: 

- As inscrições são feitas através de um requerimento próprio dirigido ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal (disponível online no site do Município). ------------------------------------------------------------------------ 

2.  Fixação dos horários da Feira D’Aires 2019: 

a) Zona Empresarial e de Exposição: 

•   1.º Dia (sexta-feira) – 20h00 às 01h00; --------------------------------------------------------------------------------- 

•   2.º Dia (sábado) – 10h00 às 01h00; -------------------------------------------------------------------------------------- 

•   3.º Dia (domingo) – 10h00 às 00h00; ----------------------------------------------------------------------------------- 

•   4.º Dia (segunda-feira) – 16h00 às 00h00. ----------------------------------------------------------------------------- 

b) Zona Gastronómica: 

•   1.º Dia (sexta-feira) – 20h00 às 02h00; --------------------------------------------------------------------------------- 

•   2.º Dia (sábado) – 10h00 às 02h00; -------------------------------------------------------------------------------------- 

•   3.º Dia (domingo) – 10h00 às 02h00; ----------------------------------------------------------------------------------- 

•   4.º Dia (segunda-feira) – 14h00 às 01h00. ----------------------------------------------------------------------------- 

c) Pavilhão dos Espetáculos: 

•   1.º Dia (sexta-feira) – 21h00 às 05h00; --------------------------------------------------------------------------------- 

•   2.º Dia (sábado) – 21h00 às 05h00; -------------------------------------------------------------------------------------- 

•   3.º Dia (domingo) – 17h00 à 01h00; ------------------------------------------------------------------------------------- 

•   4.º Dia (segunda-feira) – 21h00 à 01h00. ------------------------------------------------------------------------------ 
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3.  Fixação dos preços relativos à ocupação dos stands nos pavilhões da Feira D’Aires 2019: 

a) Zona Gastronómica: 

Organizações do Concelho de Viana do Alentejo 

Tipo de Espaço Preço 

1.º Stand 9m2 (3x3)  105,00€ + IVA 

Cozinha exterior à tenda 
50% do valor (com IVA) suportado pelo Município 

*ver nota de rodapé 

2.º Stand e seguintes 
Preço igual ao custo (com IVA) suportado pelo 

Município. 

Espaços próprios 
- Primeiros 9m2 – 5,00€/m2 + IVA 

- Seguintes 9m2 – 15,00€/m2 + IVA 

Notas: 

- Quem participou na Feira do Chocalho 2019, obterá um desconto de 20% no preço do 1.º stand; --------- 

- No caso de solicitação de mais do que um stand, o preço a cobrar corresponderá à totalidade do custo 

suportado pelo Município, que oscilará entre os seguintes valores (sujeitos a confirmação depois dos 

valores apresentados pelo fornecedor): 150,00€ a 250,00€ + IVA por unidade; ----------------------------- 

- No caso de solicitação de cozinha exterior, o preço a cobrar corresponderá a 50% do valor (com IVA) 

suportado pelo Município, que oscilará entre os seguintes valores (sujeitos a confirmação depois dos 

valores apresentados pelo fornecedor): 400,00€ a 650,00€ + IVA. ---------------------------------------------------- 

- No caso de solicitação de balcão, o preço unitário corresponderá a 50% valor (com IVA) suportado 

pelo Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizações não sedeadas no Concelho de Viana do Alentejo 

Tipo de Espaço Preço 

1.º Stand 9m2 (3x3)  210,00€ + IVA 

1.º Stand 9m2 (3x3), com 2 frentes e 

localização em zona central da Tenda. 
310,00€ + IVA 

Cozinha exterior à tenda 

Preço igual ao custo (com IVA) suportado pelo 

Município 

*ver nota de rodapé 

2.º Stand e seguintes 
Preço igual ao custo (com IVA) suportado pelo 

Município. 
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Espaços próprios 
- Primeiros 9m2 – 7,00€/m2 + IVA 

- Seguintes 9m2 – 21,00€/m2 + IVA 

Notas:  

- Quem participou na Feira do Chocalho 2019, obterá um desconto de 10% no preço do 1.º stand; --------- 

- No caso de solicitação de mais do que um stand, o preço a cobrar corresponderá à totalidade do custo 

suportado pelo Município, que oscilará entre os seguintes valores (sujeitos a confirmação depois dos 

valores apresentados pelo fornecedor): 150,00€ a 250,00€ + IVA por unidade; ----------------------------- 

- No caso de solicitação de cozinha exterior, o preço a cobrar corresponderá à totalidade do custo 

suportado pelo Município, que oscilará entre os seguintes valores (sujeitos a confirmação depois dos 

valores apresentados pelo fornecedor): 400,00€ a 650,00€ + IVA por unidade. ----------------------------------- 

- No caso de solicitação de balcão, o preço unitário corresponderá à totalidade do valor (com IVA) 

suportado pelo Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Zona Empresarial e de Exposição: 

Organizações do Concelho de Viana do Alentejo 

Tipo de Espaço Preço 

1.º Stand 9m2 (3x3)               50,00€ + IVA 

1.º Stand 9m2 (3x3) para 

Associações e Partidos do Concelho 
Isenção de Pagamento 

2.º Stand e seguintes 

Por cada um, a importância a pagar será igual 

ao custo (com IVA) suportado pelo Município. 

*ver nota de rodapé 

Espaços próprios 
- Primeiros 9m2 – 2,50€/m2 + IVA 

- Seguintes 9m2 – 7,50€/m2 + IVA 

Notas:  

- Quem participou na Feira do Chocalho 2019, obterá um desconto de 20% no preço do 1.º stand; --------- 

- No caso de solicitação mais do que um stand, o preço a cobrar corresponderá à totalidade do custo 

suportado pelo Município, que oscilará entre os seguintes valores (sujeitos a confirmação depois dos 

valores apresentados pelo fornecedor): 80,00€ a 125,00€ + IVA por unidade. ------------------------------------- 

Organizações não sedeadas no Concelho de Viana do Alentejo 

Tipo de Espaço Preço 

1.º Stand 9m2 (3x3)               100,00€ + IVA 
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2.º Stand e seguintes 

Por cada um, a importância a pagar será igual ao 

custo (com IVA) suportado pelo Município.  

*ver nota de rodapé 

Espaços próprios 
- Primeiros 9m2 – 5,00€/m2 + IVA 

- Seguintes 9m2 – 15,00€/m2 + IVA 

 

Notas:  

- Quem participou na Feira do Chocalho 2019, obterá um desconto de 10% no preço do 1.º stand; --------- 

- No caso de solicitação de mais do que um stand, o preço a cobrar corresponderá à totalidade do custo 

suportado pelo Município, que oscilará entre os seguintes valores (sujeitos a confirmação depois dos 

valores apresentados pelo fornecedor): 80,00€ a 125,00€ + IVA por unidade. ------------------------------- 

NOTAS COMPLEMENTARES: 

- O desconto mencionado para os participantes na Feira do Chocalho 2019 apenas se aplica ao primeiro 

espaço/módulo atribuído. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Serão, ainda, autorizados assadores, colocados no exterior da tenda, em zona devidamente identificada 

para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Zona Lúdica e de Espetáculos: 

Organizações do Concelho de Viana do Alentejo 

Tipo de Espaço Preço 

Espaços próprios 
- Primeiros 9m2 – 33,33€/m2 + IVA 

- Seguintes 9m2 – 44,44€/m2 + IVA 

 

Organizações não sedeadas no Concelho de Viana do Alentejo 

Tipo de Espaço Preço 

Espaços próprios 
- Primeiros 9m2 – 66,66€/m2 + IVA 

- Seguintes 9m2 – 88,88€/m2 + IVA 

 

4. Fixação dos prazos e formas de pagamento da Feira D’Aires 2019: 

O pagamento deverá ser efetuado após o deferimento do pedido e até dia 10 de setembro. O pagamento 

poderá ser efetuado por transferência bancária, em numerário ou multibanco presencialmente no Balcão 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Fixação dos prazos de montagem e desmontagem da Feira D’Aires 2019:  
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a) Montagem a partir do dia 19 de setembro até ao dia 20 de setembro às 17h00; ------------------------------ 

b) Desmontagem a partir do dia 23 de setembro, após o encerramento do respetivo pavilhão; -------------- 

6. Fixação das quantidades de cartões de acesso ao recinto da Feira D’Aires 2019: 

Dois (2) cartões de acesso e dois (2) livres trânsito por expositor. ----------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas, 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, 
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