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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________
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___________

ATA N.º 19/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 14/08/2019

PRESENÇAS
PRESIDENTE: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
VEREADORES: PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ
LUIS MIGUEL FIALHO DUARTTE
HORA DE ABERTURA: 15:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 16:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA
PINTO, Presidente, por motivo de férias

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 08/08/2019
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.881,84 €
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 ...................................................................................................... 1.438.590,29 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................. 575.813,55 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ............................................................................................................... 39.496,10 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................. 7.506,32 €
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 ................................................................................................................ 58.802,13 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ......................................................................................................... 102.015,61 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................................ 105.182,11 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ............................................................................................................. 44.719,88 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 ............................................................................................................. 50.861,41 €
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 ............................................................................................................................. 1.443.472,13 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................ 1.285.503,69 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................................... 157.968,44 €
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O senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião às quinze horas e trinta minutos, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1. Proposta de aprovação da ata em minuta no final da reunião; ---------------------------------------------------2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 31 de julho 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 ratificação da 24.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------6. Proposta de ratificação da 18.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------7. 25.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------------------------8. 19.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------------------------------------9. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo celebrado entre o Município e o Sporting Clube de Viana do Alentejo; -10. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu uma licença de ruido a
Vera Lúcia Brissos Gonçalves, para a realização de um baile na Esplanada da Sociedade União
Alcaçovense no dia 3 de agosto de 2019; ------------------------------------------------------------------------------11. Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense, como
comparticipação nas despesas efetuadas com a organização de uma garraiada e um passeio
equestre; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; -------------------------------13. Proposta de alteração temporária de sinalização rodoviária na Zona da Praça da República, em Viana
do Alentejo, no âmbito da programação da Semana Cultural “Viana em Festa”; ----------------------------14. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que determinou a alteração
temporária de sinalização rodoviária na Rua do Carmo, em Alcáçovas, no dia 12 de agosto corrente,
motivada pelas obras de reparação no telhado da Sociedade União Alcaçovense; -------------------------15. Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar 2018/2019 (comparticipação
nas despesas das visitas de estudo); -------------------------------------------------------------------------------------16. Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Construção do Centro
Social de Aguiar, contendo o respetivo Projeto de Execução, em alteração à deliberação de 23 de
maio de 2018; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada de Construção do Centro
Social de Aguiar, em alteração à deliberação de 23 de maio de 2018; -------------------------------------------
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18. Proposta de abertura do concurso público para adjudicação da Empreitada de Construção do Centro
Social de Aguiar e designação do respetivo júri; ----------------------------------------------------------------------19. Proposta de deliberação sobre o deferimento do pedido de redução de 50% do valor das taxas,
referentes à alteração e recuperação de uma habitação sita na Rua de Alvito, n.ºs 9 e 11, em Viana do
Alentejo e de que é requerente Rui Manuel Marques Grilo; --------------------------------------------------20. Proposta de deliberação para notificação ao promotor, senhor Rui Manuel Marques Grilo, para
apresentação de documentos a fim de legalizar a obra sita na Rua de Alvito, n.ºs 9 e 11, em Viana do
Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Proposta de deliberação no sentido de ser concedido novo prazo (não superior a 30 dias) para que o
requerente, senhor Floriano José Pia Belga, apresente o pedido de legalização de construções, sitas
em Madalena, na freguesia de Alcáçovas. ------------------------------------------------------------------------------O senhor Vice-Presidente informou que o senhor Presidente se encontra de férias, tendo proposto a
justificação da respetiva falta. Mediante votação por escrutínio secreto, da qual resultou unanimidade,
foi a falta justificada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Vereador Luis Miguel Duarte perguntou, mais uma vez, para quando está
previsto o corte dos ramos da árvore que pendem para o quintal do senhor Manuel Branco, residente no
Loteamento da Quinta do Marco, em Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Paulo Manzoupo, a este propósito, referiu que os mesmos irão ser cortados no início
do próximo mês de setembro, uma vez que, de momento, há falta de mão-de-obra por motivo de férias
dos trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou também o motivo pelo qual ainda não foram
efetuadas as vacinas dos cães. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente referiu que a falta é da Direção Geral de Veterinária, uma vez que ainda não
procedeu ao envio das mesmas. Enquanto isso não se verificar, não se pode agendar a respetiva
vacinação. Adiantou o senhor Vice-Presidente que, do conhecimento que tem, o atraso na vacinação não
é só neste concelho mas sim a nível 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 31 de julho de 2019 – Este
ponto foi retirado da ordem de trabalhos dado que a ata a que o mesmo se refere não foi enviada. ------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Vice-Presidente informou que, devido
ao período de férias que atravessamos, não há muita informação sobre a atividade da Câmara. Referiu
que no dia 8 de agosto o senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve presente no Meeting Day que teve
lugar nas Piscinas Municipais de Viana do Alentejo, no âmbito do Programa Summer 2019. ------------------- O senhor Vice-Presidente informou também que o senhor Vereador Paulo Manzoupo participou numa
reunião da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, a qual teve lugar no passado dia 13 de
agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente formulou um convite à restante Vereação para assistirem à 5.ª edição da
“Festa da Minha Terra”, que irá decorrer na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo no dia 24 de agosto.
Acrescentou o senhor Vice-Presidente que esta iniciativa é organizada pelo Município e pelas três Juntas
de Freguesia do concelho e visa acolher os cidadãos nascidos neste concelho que se encontram a residir
fora e que, nesta altura do ano, regressam à sua terra natal. ----------------------------------------------------------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 ratificação da 24.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a
Câmara ratificou a 24.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------------------------------- ---Ponto seis) Proposta de ratificação da 18.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe
Cruz, a Câmara ratificou a 18.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------Ponto sete) 25.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos favoráveis e duas
abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a
25.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------------------------------------------Ponto oito) 19.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois votos favoráveis e
duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara
aprovou a 19.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. -----------------------------------------Ponto nove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo celebrado entre o Município e o Sporting Clube de Viana do
Alentejo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou
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por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 30 de julho de 2019 que aprovou o ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo celebrado entre o Município e o Sporting Clube de Viana do
Alentejo, a vigorar entre 5 de julho de 2019 e 4 de julho de 2020, no montante de 57.700,00 € (cinquenta
e sete mil e setecentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu uma licença
de ruido a Vera Lúcia Brissos Gonçalves, para a realização de um baile na Esplanada da Sociedade
União Alcaçovense no dia 3 de agosto de 2019 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do
senhor Vice-Presidente de 2 de agosto de 2019, que concedeu a Vera Lúcia Brissos Gonçalves, a licença
especial de ruido para a realização de um baile na esplanada da Sociedade União Alcaçovense, no dia 3
de agosto de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense, como
comparticipação nas despesas efetuadas com a organização de uma garraiada e um passeio equestre –
Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a Associação Tauromáquica Alcaçovense, a importância de 1.830,00 € (mil
oitocentos e trinta euros) como comparticipação nas despesas de organização de atividades
tauromáquicas e equestres, nomeadamente uma garraiada e um passeio equestre. --------------------------Ponto doze) Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos termos
da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal
respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social do Reformado, Pensionista e
Idoso aos seguintes munícipes de Viana do Alentejo:
- Luisa Maria Mira Palha; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- José Joaquim Pucarinhas Pires; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Filomena Maria Banha Pires. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de alteração temporária de sinalização rodoviária na Zona da Praça da
República, em Viana do Alentejo, no âmbito da programação da Semana Cultural “Viana em Festa” –
Foi presente uma proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, no sentido de interditar o
acesso do trânsito automóvel à Praça da República, em Viana do Alentejo, no dia 8 de setembro, entre as
17:00 e as 20:00 horas, por motivo de realização de atividades culturais integradas na programação da
iniciativa “Viana em Festa”. A proposta foi aprovada por unanimidade e consubstancia-se no seguinte:
» Interdito o acesso à Praça da República pela Rua Cândido dos Reis, desviando o trânsito para a Rua
Padre Luis António da Cruz; ----------------------------------------------------------------------------------------------------» Interdito o acesso à Praça da República pela Rua da Água Abaixo, desviando o trânsito para a Rua
Conselheiro José Fernando de Sousa; ----------------------------------------------------------------------------------------
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» Interdito o acesso à Praça da República pelo Castelo. ----------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que determinou a
alteração temporária de sinalização rodoviária na Rua do Carmo, em Alcáçovas, no dia 12 de agosto
corrente, motivada pelas obras de reparação no telhado da Sociedade União Alcaçovense – A Câmara
ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente, exarado a 9 de agosto de 2019, que
determinou o corte do trânsito na Rua do Carmo, em Alcáçovas, no dia 12 de agosto de 2019, a fim de
serem efetuadas pequenas reparações no telhado da fachada principal da Sociedade União Alcaçovense.
Ponto quinze) Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar 2018/2019
(comparticipação nas despesas das visitas de estudo) – Com base numa proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade e ao abrigo do disposto na
alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual e
no n.º 2 do artigo 11.º e n.º 1 do artigo 12.º do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, alterado pelo
Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 451/2017, de 11 de
julho e pelo Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da
Administração Escolar, atribuir as seguintes comparticipações nas despesas das visitas de estudo, no
âmbito da Ação Social Escolar 2018/2019 e referente ao 1.º Ciclo:
Freguesia de Viana do Alentejo
- Afonso Manuel Maurício Lagarto, escalão B – 4,25 €; ------------------------------------------------------------------- Dinis Charrua Bagão, escalão B – 4,25 €; ------------------------------------------------------------------------------------ Filipe Duarte Capito Oliveira, escalão B – 4,25 €; ------------------------------------------------------------------------- Iara Sofia Grilo Farrica, escalão B – 4,25 €; --------------------------------------------------------------------------------- Inês Anéis Martins, escalão A – 8,50 €; -------------------------------------------------------------------------------------- José Miguel Rosário Pinto, escalão A – 8,50 €; ----------------------------------------------------------------------------- Maria Monteiro Nunes, escalão B – 4,25 €; --------------------------------------------------------------------------------- Miguel Roichman Vitor, escalão B – 4,25 €; --------------------------------------------------------------------------------- Viviane Inácia Rosado de Sousa, escalão A – 8,50 €; ---------------------------------------------------------------------- Afonso Destapado Catatão, escalão B – 2,00 €; ---------------------------------------------------------------------------- Catarina de Jesus da Silva Farinho, escalão A – 4,00 €; ------------------------------------------------------------------ Daniel Alves Pereira, escalão B – 2,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------- Dinis Poeiras Garcia, escalão B – 2,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------- Guilherme Branco da Silva, escalão B – 2,00 €; ---------------------------------------------------------------------------- Leonardo Filipe Gomes Candeias, escalão B – 2,00 €; -------------------------------------------------------------------- Luis Carlos Farinho Feio, escalão A – 4,00 €; --------------------------------------------------------------------------------
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- Mafalda de Carvalho Pires Romão, escalão A – 4,00 €; ------------------------------------------------------------------ Mariana Delgado Rasquinho dos Santos, escalão B – 2,00 €; ----------------------------------------------------------- Tomás Henrique Pacato Courelas, escalão B – 2,00 €; -------------------------------------------------------------------- Carolina Coelho Amante, escalão B – 4,25 €; ------------------------------------------------------------------------------- Daniela Maria Rodrigues Viegas, escalão A – 8,50 €; --------------------------------------------------------------------- Ema Falcato Soares, escalão B – 4,25 €; ------------------------------------------------------------ ------------------------- Eva Fialho Pão Mole, escalão B – 4,25 €-------------------------------------------------------------------------------------- Gabriel Filipe Monchique Rufas, escalão A – 8,50 €; ---------------------------------------------------------------------- Luana dos Anjos Nascimento, escalão A – 8,50 €; ------------------------------------------------------------------------- Rafaela Sofia Magoito Fitas, escalão A – 8,50 €; ---------------------------------------------------------------------------- Ricardo Rebeca Pão Mole, escalão B – 4,25 €; ------------------------------------------------------------------------------ Rui Pedro Saldanha Emídio, escalão B – 4,25 €; ---------------------------------------------------------------------------- Rafael Serrão Gonçalves, escalão A – 4,00 €; -------------------------------------------------------------------------------- Yuri Miguel dos Santos Pereira, escalão A – 4,00 €; ----------------------------------------------------------------------- Tomás Nascimento, escalão B – 2,00 €; -------------------------------------------------------------------------------------- Vanessa dos Santos Rodrigues Viegas, escalão A – 4,00 €; -------------------------------------------------------------- Jorge Nunes Bagão, escalão A – 4,00 €; -------------------------------------------------------------------------------------- Lara Isabel Ginete Relvas, escalão A – 4,00 €; ------------------------------------------------------------------------------ João Pedro Caeiro Sabarigo, escalão B – 2,00 €; --------------------------------------------------------------------------- Madalena Maurício Canelas, escalão A – 4,00 €; -------------------------------------------------------------------------- Amanda Rosado de Sousa, escalão A – 17,80 €; --------------------------------------------------------------------------- Bruno Miguel Samora dos Santos, escalão A – 17,80 €; ----------------------------------------------------------------- Carlota Guerreiro Fadista, escalão A – 17,80 €; ---------------------------------------------------------------------------- Catarina Monte Rosa Lampreia, escalão A – 17,80 €; --------------------------------------------------------------------- Catarina Roque Baião, escalão B – 8,90 €; ----------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Filipe Monchique Rufas, escalão A – 17,80 €; ------------------------------------------------------------------- Leandro Manuel Batista Rebocho, escalão A – 17,80 €; ------------------------------------------------------------------ Núria Godinho Mendes, escalão A – 17,80 €; ------------------------------------------------------------------------------- Raquel da Silva Moisés Lobo, escalão B – 8,90 €; -------------------------------------------------------------------------- Sandro Caetano Paulino Viegas, escalão B – 8,90 €. ---------------------------------------------------------------------Freguesia de Alcáçovas
- Beatriz Isabel Pacheco Anastácio, escalão B – 5,00 €; -------------------------------------------------------------------- Duarte Ramos Flores, escalão A – 10,00 €; ----------------------------------------------------------------------------------
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- Helena Sofia Gafanhoto Vidazinha, escalão A – 10,00 €; ----------------------------------------------------------------- Laura Banha Serra, escalão B – 5,00 €; --------------------------------------------------------------------------------------- Martim Ilhéu Calado, escalão B – 5,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------ Rui Jorge Calvino Caralinda, escalão B – 5,00 €; ---------------------------------------------------------------------------- Tomás António Vinagre Carvalho, escalão A – 10,00 €; ------------------------------------------------------------------ Diana Lima da Silva, escalão B – 5,00 €; -------------------------------------------------------------------------------------- Inês Sofia Remourinho Barahona, escalão B – 5,00 €; -------------------------------------------------------------------- Rafael Manuel Quaresma Galvão, escalão B – 5,00 €; -------------------------------------------------------------------- Pedro Miguel Vidasinha Grosso, escalão B – 5,00 €; ---------------------------------------------------------------------- Gerson Miguel Batista Cascalheira, escalão B – 5,00 €; ------------------------------------------------------------------ Diana Isabel Paixão Poupa, escalão B – 5,00 €; ----------------------------------------------------------------------------- Afonso de Barahona Ferreirinho Seco, escalão B – 5,00 €; -------------------------------------------------------------- Mafalda Isabel Maurício Latas, escalão B – 5,00 €; ------------------------------------------------------------------------ Ana Isabel Valente Murcho, escalão A – 10,00 €; -------------------------------------------------------------------------- Carmen Sofia Lima Mendes, escalão B – 5,00 €; --------------------------------------------------------------------------- Gabriel Martins do Carmo, escalão A – 10,00 €; --------------------------------------------------------------------------- Gonçalo Maria Varandas Matos, escalão A – 10,00 €; -------------------------------------------------------------------- Inês Galvão da Silva, escalão B – 5,00 €; -------------------------------------------------------------------------------------- João Pedro Remourinho Barahona, escalão B – 5,00 €; ------------------------------------------------------------------ Laura Filipa Branco Bagão, escalão B – 5,00 €; ------------------------------------------------------------------------------ Madalena Vidazinha Serrano, escalão B – 5,00 €; -------------------------------------------------------------------------- Maria Inês Bonito Lima, escalão B – 5,00 €; --------------------------------------------------------------------------------- Pedro Miguel Navalhinhas Carvalho, escalão A – 10,00 €; --------------------------------------------------------------- Ricardo Filipe Remourinho Pias, escalão B – 5,00 €; ---------------------------------------------------------------------- Tiago Miguel Parreira Rodrigues, escalão B – 5,00 €; --------------------------------------------------------------------- Carminho Sofia Lebre Fitas, escalão B – 5,00 €; ---------------------------------------------------------------------------- Inês Bento Ferreira, escalão B – 5,00 €; -------------------------------------------------------------------------------------- Jade Ribeiro de Oliveira, escalão A – 10,00 €; ------------------------------------------------------------------------------- Joana Filipa Gonçalves Maurício, escalão A – 10,00 €; -------------------------------------------------------------------- Santiago Filipe Simões Calado, escalão A – 10,00 €. ----------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Construção
do Centro Social de Aguiar, contendo o respetivo Projeto de Execução, em alteração à deliberação de
23 de maio de 2018 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Caderno de Encargos contendo o
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Projeto de Execução relativo à Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar, em alteração à
deliberação tomada na reunião de 23 de maio de 2018. Esta alteração justifica-se pela necessidade de
alteração do preço base da referida Empreitada, com a atual conjuntura que se vive na construção civil.
Foi necessário proceder a uma análise pormenorizada dos preços inicialmente previstos, com o objetivo
de não corrermos o risco do concurso ficar deserto, como se tem constatado nos últimos meses em
diversos concursos públicos lançados por entidades públicas. ---------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada de
Construção do Centro Social de Aguiar, em alteração à deliberação de 23 de maio de 2018 – A Câmara
aprovou por unanimidade o Programa de Concurso relativo à Empreitada de Construção do Centro Social
de Aguiar, em alteração à deliberação tomada na reunião de 23 de maio de 2018, a qual se deve ao facto
do preço base da Empreitada ter sido alterado, tal como indicado no ponto anterior. --------------------------Ponto dezoito) Proposta de abertura do concurso público para adjudicação da Empreitada de
Construção do Centro Social de Aguiar e designação do respetivo júri – A Câmara deliberou por
unanimidade abrir o Concurso Público para adjudicação da Empreitada de Construção do Centro Social de
Aguiar. -------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Construção do Centro Social de Aguiar:
Membros efetivos:
Presidente: Francisco António Dias Cardoso, Assistente Técnico; ----------------------- ------------------------------Primeiro vogal: Estela de Jesus Grade Bondia Rodrigues, Técnico Superior (Jurista), que substituirá o
Presidente em casos de falta e/ou impedimento; -------------------------------------------------------------------------Segundo vogal: Joaquim Miguel Delgado Godinho, Técnico Superior (Engenheiro Civil). -----------------------Membros suplentes:
Primeiro: Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia); ---------------------------------Segundo: Daniela da Conceição Banha Palhais, Assistente Técnica. --------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de deliberação sobre o deferimento do pedido de redução de 50% do valor
das taxas, referentes à alteração e recuperação de uma habitação sita na Rua de Alvito, n.ºs 9 e 11, em
Viana do Alentejo e de que é requerente Rui Manuel Marques Grilo – Nos termos da informação
Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 1/2017, cujo
requerente é Rui Manuel Marques Grilo, a Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido de
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redução de 50% das taxas municipais a pagar pelo licenciamento das obras de alteração e recuperação de
habitação sita na Rua de Alvito, n.ºs 9 e 11, em Viana do Alentejo, por considerar que o requerente reúne
as condições previstas na alínea f) do n.º 5 do artigo 9.º do Regulamento Municipal da Tabela das Taxas
(idade compreendida entre 18 e 35 anos, não sendo titular de outra habitação situada na área do
Município). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de deliberação para notificação ao promotor, senhor Rui Manuel Marques Grilo,
para apresentação de documentos a fim de legalizar a obra sita na Rua de Alvito, n.ºs 9 e 11, em Viana
do Alentejo – Nos termos da informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual,
relativa ao Processo n.º 149/19, a Câmara deliberou com dois votos favoráveis e duas abstenções, por
parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, notificar o requerente senhor Rui
Manuel Marques Grilo para que, no prazo de 10 dias úteis a contar da receção da notificação, proceda à
apresentação da documentação necessária para a legalização das obras realizadas no prédio sito na Rua
de Alvito, n.ºs 9 e 11, em Viana do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de deliberação no sentido de ser concedido novo prazo (não superior a 30
dias) para que o requerente, senhor Floriano José Pia Belga, apresente o pedido de legalização de
construções, sitas em Madalena, na freguesia de Alcáçovas – Nos termos da informação Técnica da
Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 67/17, a Câmara deliberou
com dois votos favoráveis e duas abstenções, por parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e
José Filipe Cruz, conceder novo prazo (não superior a 30 dias) ao requerente senhor Floriano José Pia
Belga, para que apresente o pedido de legalização das obras efetuadas em Madalena, na freguesia de
Alcáçovas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas e trinta minutos, tendo a minuta
desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.
Eu,

, Assistente Técnico, a subscrevi.
O Presidente,

Os Vereadores,
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