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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________
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____________

___________

ATA N.º 02/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 15/01/2020

PRESENÇAS
PRESIDENTE: JOÃO ANTÓNIO PERCA PEREIRA, Vice-Presidente da Câmara
VEREADORES: 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

- BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO, Presidente da
Câmara, por motivos de saúde.

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 10/01/2020
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.561,50 €
FUNDOS DE MANEIO ................................................................................................................................................ 3.052,00 €
FUNDO DE MANEIO 3 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA .................................................................................................... 1.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 6 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES ............................................................... 52,00 €
FUNDO DE MANEIO 7 – PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO .................................................................................... 1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 8 – LUISA MARIA BRAGA MOURO LAGARTO ................................................................................. 500,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ...................................................................................................... 1.267.992,20 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................. 270.278,24 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 .............................................................................................................. 31.755,94 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................. 5.755,47 €
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 ................................................................................................ 90.157,71 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ................................................................................................................ 74.785,85 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ......................................................................................................... 143.053,98 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................................ 162.553,05 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ............................................................................................................. 42.520,72 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 ............................................................................................................. 50.864,41 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214 ........................................................................................................... 277.794,49 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................................. 1.271.553,70 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................ 1.111.748,54 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................................... 159.805,16 €
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O senhor Vice-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 04 de dezembro de 2019; ------------------3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 18 de dezembro de 2019; ------------------4. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 02 de janeiro de 2020; ----------------------5. Informação sobre a atividade da Câmara; -------------------------------------------------------------------------------6. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística; -------------------------------------------7. Proposta de ratificação da 1.ª alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------8. Proposta de ratificação da 1.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ----------------------------------9. 2.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; ---------------------------------------------------------------10. 2.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; ----------------------------------------------------11. 1.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------------------------12. Proposta de aprovação do Relatório Final relativo à Empreitada de Construção do Centro Social de
Aguiar; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Proposta de adjudicação da Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar e aprovação da
respetiva minuta do Contrato; ----------------------------------------------------------------------------------------------14. Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o
Galopar e Pedalar Clube BTT de Aguiar; ----------------------------------------------------------------------------------15. Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas, como
comparticipação nas despesas com as comemorações do seu aniversário; ------------------------------------17. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que determinou a fixação do preço de
venda do livro “O Resgate do Obsoleto nas Práticas Artísticas Contemporâneas” de Margarida de
Lopes Grilo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Proposta de atribuição de Cartões Sociais do Reformado, Pensionista e Idoso; ------------------------------19. Proposta de interrupção do trânsito na Estrada de São Pedro e Estrada Dona Ana, em Viana do
Alentejo, no dia 19 de janeiro corrente, a fim de permitir a realização da corrida “Viana-a-par-deAlvito”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que isentou a Casa do Benfica em
Viana do Alentejo do pagamento das taxas relativas à emissão de uma licença especial de ruido para a
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realização de um Baile Popular, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, no dia 11
de janeiro de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu licença especial de
ruido à Casa do Benfica em Viana do Alentejo para a realização de um Baile Popular, no Salão dos
Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, no dia 11 de janeiro de 2020; ----------------------------------22. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu licença à Associação
Galopar e Pedalar Clube BTT de Aguiar, para a realização do 7.ª Raid BTT do Clube BTT de Aguiar, no
dia 12 de janeiro de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---O senhor Vice-Presidente informou que a ausência do senhor Presidente continua a dever-se a motivos
de saúde e propôs a justificação da respetiva falta. Mediante votação por escrutínio secreto, a falta foi
justificada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia:
- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que lhe têm chegado alguns comentários acerca do mau
estado em que se encontra a Estrada entre Viana do Alentejo e Vila Nova da Baronia. Acrescentou este
Vereador que lhe chegou a informação de que terá havido, por parte do Município de Alvito, a intenção
de celebrar um acordo com o Município de Viana do Alentejo para que fosse efetuada a reparação
conjunta da referida Estrada. Perguntou este Vereador se de facto assim foi. ------------------------------------- O senhor Vice-Presidente, em resposta, referiu que não tem conhecimento de que tenha havido, por
parte do Município, qualquer proposta nesse sentido. Disse ainda que recentemente o senhor Presidente
da Câmara de Alvito o informou verbalmente de que iria proceder ao arranjo da Estrada, na parte sob
responsabilidade daquele Município. ----------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Paulo Manzoupo, ainda a este propósito, informou que os trabalhos de manutenção
da Estrada, no troço sob responsabilidade do Município de Viana do Alentejo, já foram executados. ------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 04 de dezembro de 2019 –
Com três votos favoráveis por parte do senhor Vice-Presidente e dos senhores Vereadores Paulo
Manzoupo e Luis Miguel Duarte, foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 4 de dezembro de
2019. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo,
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, não participou na votação desta ata o senhor
Vereador José Filipe Cruz, dado não ter estado presente na reunião a que a mesma se refere. -------------Ponto três Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 18 de dezembro de 2019 – Na
reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 18 de dezembro de 2019, estiveram presentes o
senhor Presidente e os senhores Vereadores Paulo Manzoupo, Joaquim Maria Bento e Helena Torrão.
Dado que na reunião de hoje, desses membros apenas está presente o senhor Vereador Paulo
Manzoupo, não existe quórum que permita a votação da ata em causa. Os senhores Vice-Presidente e
Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz não podem participar na votação da referida ata por não
terem estado presentes na reunião a que a mesma se refere, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo
34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
Ponto quatro) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 02 de janeiro de 2020 – Na
reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 2 de janeiro de 2020, estiveram presentes o
senhor Vice-Presidente e os senhores Vereadores Paulo Manzoupo e Joaquim Maria Bento. Dado que na
reunião de hoje, desses membros apenas estão presentes o senhor Vice-Presidente e o senhor Vereador
Paulo Manzoupo, não existe quórum que permita a votação da ata em causa. Os senhores Vereadores
Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz não podem participar na votação da referida ata por não terem
estado presentes na reunião a que a mesma se refere, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. ---------Ponto cinco) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Vice-Presidente informou que no dia 6
de janeiro, conjuntamente com uma Técnica do Município, esteve presente numa reunião na CIMBAL –
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, no âmbito da estratégia de implementação de recolha
seletiva de biorresíduos. A reunião foi presidida pela Senhora Secretária de Estado do Ambiente, Dra.
Inês dos Santos Costa e contou com a presença de eleitos e técnicos dos Municípios do Baixo Alentejo,
Alentejo Litoral e Alentejo Central, bem como de representantes da CIMAL – Comunidade Intermunicipal
do Alentejo Litoral, da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e das entidades gestoras
de resíduos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 7 de janeiro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, estiveram presentes na apresentação da 16.ª
edição do Festival Terras Sem Sombra, na Academia das Ciências de Lisboa, a convite da Pedra Angular –
Associação de Amigos do Património da Diocese de Beja, entidade promotora. A este propósito, o Senhor
Vice-Presidente informou que o Município irá acolher, pela primeira vez, iniciativas deste Festival,
resultado do Protocolo assinado entre o Município e a Pedra Angular. Salientou que esta 16.ª edição tem
como finalidade a firme vontade de partilhar e projetar o legado cultural e natural do Alentejo. A

__________

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15/01/2020

Fl.5

____________

__________

____________

__________

programação, que tem entrada livre, inclui concertos, conferências temáticas, espaços de pedagogia
artística, visitas guiadas e iniciativas de salvaguarda dos recursos biodiversos. A 16.ª edição do Festival
terá início no dia 18 de janeiro e decorrerá até julho, aos fins-de-semana, em 13 concelhos do Alentejo,
sendo que o primeiro concerto irá ter lugar na Igreja Matriz de São Cucufate, em Vila de Frades, na
Vidigueira. Em Viana do Alentejo, o concerto está marcado para dia 21 de março, na Igreja Matriz, com o
grupo La Ritirata, uma formação dedicada à interpretação histórica dos repertórios do Barroco, do
Classicismo e do primeiro Romantismo. Entre outras distinções, este grupo recebeu o Premio de Cultura
de la Comunidad de Madrid 2017. Ainda no dia 21 de março, o programa propõe um encontro com bens
culturais / património, neste caso, o Chocalho e a Arte Chocalheira, em Alcáçovas. No dia 22, ainda em
Alcáçovas e no âmbito das ações de salvaguarda da biodiversidade, é dada a conhecer, na Herdade da
Mata, a raça garvonesa (ou chamusca), a menos conhecida das raças bovinas portuguesas, uma forma de
transição entre os animais de montanha e os de planície. -------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 8 de janeiro, esteve presente numa reunião com a
excelentíssima Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Professora
Doutora Alexandra Leitão, e com o Senhor Secretário de Estado da Descentralização e da Administração
Local, Dr. Jorge Botelho, nas instalações da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, no
âmbito do Roteiro para a Descentralização, promovido pelo Governo. Esta iniciativa compreende um
conjunto de reuniões de balanço e de levantamento de necessidades com as Comunidades
Intermunicipais e Áreas Metropolitanas, no âmbito do processo de descentralização. ------------------------- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 10 de janeiro decorreu a conferência de imprensa de
apresentação da Corrida Viana-a-par-de-Alvito, no auditório do Grupo Diário do Sul, em Évora e com
transmissão em direto na Rádio Telefonia do Alentejo. Disse ter estado presente, acompanhado pelo
Técnico de Desporto do Município, Luís Branco. Disse que também estiveram presentes os Senhores
Presidente da Câmara Municipal de Alvito, Presidentes das Juntas de Freguesia de Viana do Alentejo e de
Alvito, e Secretário da Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia. Foi assinado conjuntamente o
Protocolo de Cooperação para a organização da corrida. O Senhor Vice-Presidente recordou que esta é a
terceira edição da prova, que este ano se realizará no dia 19 de janeiro e que está dividida em vários
escalões, na qual podem participar atletas federados e não federados, em representação de
coletividades, organizações populares, grupos desportivos, escolas ou a título individual. Acrescentou
que o percurso da prova tem treze quilómetros e que, de forma alternada anualmente, a partida tem
início num dos dois concelhos, sendo que este ano partirá de Alvito, com a habitual passagem por Vila
Nova da Baronia. Para além da prova principal, há as provas jovens (400, 800, 1000, 2000 e 3000 metros),
que se realizarão no Circuito de Manutenção do Parque Municipal da Quinta da Joana, em Viana do

__________

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15/01/2020

Fl.6

____________

__________

____________

__________

Alentejo. O Senhor Vice-Presidente disse ainda que a Corrida está inserida nas comemorações dos 122
anos da Restauração dos concelhos, ambas assinaladas no dia 13 de janeiro. ------------------------------------- O senhor Vice-Presidente referiu que no dia 10 de janeiro tiveram início as comemorações do 122.º
aniversário da Restauração do Concelho de Viana do Alentejo, tendo nesse dia sido inaugurada a
exposição “Viana, Alentej(u): ALENTEJO de desenho em desenho”, na Igreja da Misericórdia, no Castelo
de Viana do Alentejo. A exposição, da autoria de Gabriel Lagarto, apresenta as perspetivas do autor,
natural de Viana do Alentejo, a partir dos seus trabalhos sobre a terra e a região que o viram nascer,
realizados com recurso a técnicas e materiais diversificados. Para além de estar inserida nas referidas
comemorações, esta é também a primeira exposição do Ciclo de Exposições Temporárias da Igreja da
Misericórdia de Viana do Alentejo para a ano de 2020, numa organização do Município com o apoio da
Direção Regional de Cultura do Alentejo e das três Juntas de Freguesia do Concelho. A exposição estará
patente até ao dia 29 de março de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vice-Presidente referiu que no dia 11 de janeiro foi inaugurada a exposição coletiva itinerante
“Descante – A desconstrução do Cante Alentejano”, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, promovida
pela Associação “Fora da Gaveta – Associação de Promoção e Educação pelas Artes” e também integrada
nas comemorações da Restauração do Concelho. A exposição, que contempla 34 obras, visa promover e
celebrar o Cante Alentejano, Património Cultural Imaterial da Humanidade desde 2014, através da
participação de dez artistas que foram desafiados a desconstruir o cante, cada um com uma expressão
artística diferente, que engloba o cinema, a música, a fotografia, a pintura, a escultura, a serigrafia, a
gravura, a ilustração e o cartoon. Esta exposição poderá ser visitada no Paço dos Henriques até ao dia 9
de fevereiro de 2020. O Senhor Vice-Presidente referiu que esta inauguração, tendo em conta o tema,
contou com um apontamento de Cante Alentejano nas vozes das crianças do Grupo Coral Juvenil dos
Trabalhadores de Alcáçovas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente referiu que ainda no dia 11 de janeiro, também inserida nas comemorações
da Restauração do Concelho, decorreu no Cineteatro Vianense, a apresentação do livro O Resgate do
Obsoleto nas Práticas Artísticas Contemporâneas, de Margarida de Lopes Grilo, natural de Viana do
Alentejo. A edição do livro, da Editora Caleidoscópio, contou com o apoio do Município. --------------------- O senhor Vice-Presidente, ainda reportando-se às comemorações da Restauração do Concelho,
informou que no dia 12 de janeiro teve lugar o 7.º Raid BTT Aguiar, promovido pelo Galopar & Pedalar –
Clube de BTT de Aguiar. Acrescentou que teve também lugar a caminhada “Pelos Caminhos de Santiago”,
com partida e chegada ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires. ------------------------------------------------------ O senhor Vice-Presidente referiu que também no dia 12 de janeiro, decorreu no Cineteatro Vianense, o
espetáculo de dança “De Corpo e Alma no Fado”, organizado pela Classe de Dança da Associação
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Equestre de Viana do Alentejo e também integrado na programação das comemorações da Restauração
do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vice-Presidente disse que no dia 13 de janeiro, dia em que se assinalou o 122.º aniversário da
restauração do concelho de Viana do Alentejo, decorreu a habitual Sessão Solene, no Cineteatro
Vianense, tendo decorrido também a atribuição das Medalhas de Honra do Município. Nesta Sessão
Solene estiveram presentes o Senhor Vereador Paulo Manzoupo, o Senhor Vereador Luís Miguel Duarte,
o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, membros da Assembleia Municipal e outros autarcas das
três freguesias, para além de vários dirigentes do movimento associativo concelhio. No dia em que se
assinalou o 122.º aniversário da Restauração do Concelho de Viana do Alentejo, extinto em 1895 e
recuperado três anos depois por um movimento de âmbito nacional, encetado por António Isidoro de
Sousa, figura maior da história de Viana do Alentejo, foram distinguidos com a Medalha de Honra do
Município:
» O Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do Cante” e o Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas,
ambos pertencentes ao Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas, pelo trabalho desenvolvido em prol
do Cante Alentejano e, consequentemente, da divulgação do Concelho de Viana do Alentejo; -------------» O “Núcleo do Sporting Club de Portugal de Viana do Alentejo”, pelo papel importante no panorama
desportivo e social realizado ao longo dos últimos 25 anos junto da comunidade; ------------------------------» O artesão José Manuel Água-Morna, pela excelência na sua arte de esculpir madeira e de retratar os
costumes da nossa terra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesta data foi ainda lançada e apresentada a segunda edição do “Calendário para a Igualdade de
Género”, no qual figuram munícipes do concelho, cujas profissões estão associadas a outro género,
pretendendo-se, de forma simbólica, combater pela positiva o estigma de género associado a
determinado ofício. Fazem parte desta edição de 2020: Ana Prata Quinto – Médica-Veterinária; Cristina
Pernas – Jogadora de Futebol; Cristina Reis – Militar; Fábio Pereira – Telefonista; Flávia Loupa –
Socorrista; Luís Banha – Enfermeiro; Margarida Paulo – Motorista de Pesados; Margarida Ilhéu –
Empresária; Maria Manuela Mateus – Taberneira; Patrícia Duarte – Taxista; Odete Fialho – Jardineira e
Rui Moisés – Pasteleiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vice-Presidente sublinhou que as comemorações da Restauração do Concelho terminarão no
dia 19 de janeiro, com a referida Corrida Viana-a-par-de-Alvito, a qual, na presente data, conta já com
cerca de trezentas inscrições. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou conhecimento
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da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de competência subdelegada em
matéria de administração urbanística. --------------------- -----------------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de ratificação da 1.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 1.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de ratificação da 1.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 1.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. --------------------- -------------- ---Ponto nove) 2.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
2.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. -------------------------------------- ----------------------------Ponto dez) 2.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 2.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. ------------------------------------------Ponto onze) 1.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com dois votos favoráveis
e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara
aprovou a 1.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. --------------------------------------Ponto doze) Proposta de aprovação do Relatório Final relativo à Empreitada de Construção do Centro
Social de Aguiar – Nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro na redação atual, foi apresentado o Relatório Final e os
demais documentos que integram o processo relativo ao Concurso Público para adjudicação da
Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar. -----------------------------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade o referido Relatório Final, contendo todas as propostas, para efeitos
de adjudicação.
Ponto treze) Proposta de adjudicação da Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar e
aprovação da respetiva minuta do Contrato – Nos termos do n.º 4 do artigo 148.º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro na redação atual, a Câmara
deliberou por unanimidade adjudicar a Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar à Empresa
“ECIMOP – Construção Civil, Obras Públicas, Arquitetura e Engenharia, S.A., pelo montante de 948.857,12
€ (novecentos e quarenta e oito mil oitocentos e cinquenta e sete euros e doze cêntimos), acrescido de
IVA. ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Também por unanimidade, a Câmara aprovou a respetiva minuta do contrato a celebrar. --------------------
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- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, embora tendo votado favoravelmente a adjudicação da
Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar, proferiu a declaração de voto que se transcreve
integralmente:
“Visto ter chegado a hora da assinatura do contrato de execução da empreitada de Construção do Centro
Social de Aguiar, quero referir que votei sempre a favor todos os pontos que vieram às reuniões de
Câmara para viabilizar a construção da referida obra. Mas quero deixar claro que apesar de também hoje
ter votado a favor, não concordo que o Centro Social não seja construído sem as medidas mínimas
permitidas por lei para que sejam realizados jogos oficiais no campo a ser marcado dentro das respetivas
instalações do Centro Social. Tal como não concordo e caso eu tivesse ganho as eleições não construía a
Biblioteca paredes meias com o respetivo Centro Social que vai servir essencialmente para jogos e festas.
Acho que o barulho, tanto nos jogos como o das festas, vai afetar o normal e exigido sossego que uma
Biblioteca exige”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a
celebrar com o Galopar e Pedalar Clube BTT de Aguiar – Sem a presença do senhor Vereador Paulo
Manzoupo por se encontrar impedido e nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara aprovou, com três votos favoráveis, a proposta de Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município e a Associação Galopar & Pedalar - Clube, a
vigorar entre 17 de janeiro de 2020 e 16 de janeiro de 2021, no montante de 2.400,00 € (dois mil e
quatrocentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de transferência de verbas no âmbito 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 as seguintes verbas:
- Para a Associação Equestre de Viana do Alentejo / Ballet e Sevilhanas / 4.º trimestre de 2019 – 763,20 €
(setecentos e sessenta e três euros e vinte cêntimos); ------------------------------------------------------------------- Para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo / 4.º trimestre de 2019 – 268,20 € (duzentos e
sessenta e oito euros e vinte cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral “Os Trabalhadores” de
Alcáçovas, como comparticipação nas despesas com as comemorações do seu aniversário –

Sem

a

presença do senhor Vice-Presidente por se encontrar impedido e nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis, transferir para o
Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas a importância de 400,00 € (quatrocentos euros) como
comparticipação nas despesas inerentes às comemorações do 73.º aniversário do Grupo. --------------------
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Ponto dezassete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que determinou a
fixação do preço de venda do livro “O Resgate do Obsoleto nas Práticas Artísticas Contemporâneas” de
Margarida de Lopes Grilo - – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a
Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente, de 7 de janeiro de 2020,
fixando em 10,00 € (dez euros), com IVA incluído, o preço de venda do livro O Resgate do Obsoleto nas
Práticas Artísticas Contemporâneas, da autoria da Vianense Margarida de Lopes Grilo. ----------------------Ponto dezoito) Proposta de atribuição de Cartões Sociais 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 de Reformado,
Pensionista e Idoso, aos seguintes munícipes:
A) Viana do Alentejo:
- Maria Amélia Letras Pucarinhas Soldado; ---------------------------------------------------------------------------------- José Bernardino Carracha Soldado. ------------------------------------------------------------------------------------------B) Alcáçovas:
- Adélia Gertrudes Ribeiro Maurício. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de interrupção do trânsito na Estrada de São Pedro e Estrada Dona Ana, em
Viana do Alentejo, no dia 19 de janeiro corrente, a fim de permitir a realização da corrida “Viana-a-parde-Alvito” – Nos termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e Processual, a Câmara
deliberou por unanimidade proibir a circulação automóvel na Estrada de S. Pedro e na Estrada Dona Ana,
em Viana do Alentejo, no dia 19 de janeiro de 2020, entre as 10:30 horas e as 12:00 horas, devido à
realização da corrida “Viana a par de Alvito”, integrada nas comemorações da Restauração do Concelho.
Ponto vinte) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que isentou a Casa do
Benfica em Viana do Alentejo do pagamento das taxas relativas à emissão de uma licença especial de
ruido para a realização de um Baile Popular, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo,
no dia 11 de janeiro de 2020 – A Câmara ratificou o despacho do Senhor Vice-Presidente de 9 de janeiro
de 2020 através do qual foi concedida à Casa do Benfica em Viana do Alentejo, a isenção do pagamento
das taxas referentes à emissão de uma licença especial de ruído para a realização de um Baile no dia 11
de janeiro de 2020, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. Nos termos do n.º 7 do
artigo 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas do Município, para a concessão da isenção solicitada foi
reconhecido o interesse municipal da iniciativa e foi tomado conhecimento de que a receita não
arrecadada por via desta isenção importa em 55,63 € (cinquenta e cinco euros e sessenta e três
cêntimos), isto nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do referido Regulamento. --------------------------------------
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A deliberação foi tomada com três votos favoráveis, não tendo estado presente o senhor Vereador Luis
Miguel Duarte por se encontrar impedido. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu licença
especial de ruido à Casa do Benfica em Viana do Alentejo para a realização de um Baile Popular, no
Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, no dia 11 de janeiro de 2020 – Sem a presença
do senhor Vereador Luis Miguel Duarte por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três votos
favoráveis, ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente de 9 de janeiro de 2020, através do qual foi
concedida licença especial de ruído à Casa do Benfica em Viana do Alentejo, para a realização de um
Baile, no dia 11 de janeiro de 2020, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. --------Ponto vinte e dois) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu
licença à Associação Galopar e Pedalar Clube BTT de Aguiar, para a realização do 7.ª Raid BTT do Clube
BTT de Aguiar, no dia 12 de janeiro de 2020 – Sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por
se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis, ratificar o despacho do senhor
Vice-Presidente de 7 de janeiro de 2020, através do qual foi concedida licença à Associação Galopar &
Pedalar – Clube, para a realização do “7.º Raid BTT do Clube BTT de Aguiar”, no dia 12 de janeiro de 2020.
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,

, Chefe da DGR, a subscrevi.
O Presidente,

Os Vereadores,

