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CÂMARA MUNICIPAL DE
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ATA N.º 03/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 30 / 01 / 2019

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

HORA DE ENCERRAMENTO: 16:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

- JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ, Vereador, por motivos pessoais

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 24/01/2019
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.170,86 €
FUNDOS DE MANEIO ......................................................................................................................................................... 3.552,00 €
FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES ……………………………………………………. ...................................... 1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ............................................................................................................ 1.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 3 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA ........................................................................................ 1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 4 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES ..................................................................... 52,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ........................................................................................................... 1.436.936,83 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .................................................................................................................. 347.714,51 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 .....................................................................................................................

2.043,15 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 7.644,07 €
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 ...................................................................................................... 246.115,20 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ..................................................................................................................... 36.835,40 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .................................................................................................................. 72.377,64 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ............................................................................................................... 218.164,04 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ................................................................................................................. 45.106,30 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .................................................................................................................... 50.864,41 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000501-1 DPRA ........................................................................................................ 250.00,00 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214 ..................................................................................................................... 41.599,77 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES .................................................................................................................................... 1.441.107,69 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS.............................................................................................................................. ………. 1.281.281,52 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................... 159.826,17 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte ordem
de trabalhos:
1. Proposta de aprovação da ata em minuta; ------------------------------------------------------------------------------2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 16 de janeiro 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 do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à Associação
Galopar & Pedalar Clube, para a realização do 6.º Raid BTT de 2019, no dia 13 de janeiro de 2019; ---6. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar Clube (comparticipação nas
despesas do 6.º Raid BTT de 2019); --------------------------------------------------------------------------------------8. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou uma transferência de
verba para o Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas; -------------------------------------------------------9. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou uma transferência de
verba para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova; --------------------------------------------10.Proposta de alteração de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo; -----------------------------------------11.Proposta de alteração de sinalização rodoviária em Alcáçovas; ---------------------------------------------------12.Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 17 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------13.Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 3 relativo à Empreitada de Construção e
Requalificação de Passeios em Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------14.Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; ---------------------------------15.Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária; ---------------------------16.Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu subsídios no âmbito da Ação
Social Escolar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense (comparticipação nas
despesas das comemorações do 134.º aniversário); ----------------------------------------------------------------18.Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana
do Alentejo (comparticipação nas despesas das comemorações do aniversário); ---------------------------19. Proposta de transferência de verba para a Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do
Alentejo (comparticipação nas despesas com a organização de um Encontro de Sevilhanas); ------------
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20. Pedido de parecer para a realização da 37.ª edição da Volta ao Alentejo Crédito Agrícola, por parte
da Empresa Podium Events, SA; ------------------------------------------------------------------------------------------21. Pedido de adiantamento da última tranche prevista no Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo celebrado com o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, passando de 01 de abril de 2019
para 01 de fevereiro de 2019; ---------------------------------------------------------------------------------------------22. Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o
Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo; ---------------------------------------------------------------------23. Proposta de início do procedimento e participação procedimental do Regulamento Municipal do
Programa Viana Summer; ---------------------------------------------------------------------------------------------------24. Proposta de aprovação do Protocolo de Cooperação com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade
de Género; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. Proposta de pedido à Assembleia Municipal de delegação, no senhor Presidente da Câmara, da
competência para assunção dos compromissos plurianuais nas situações previstas no n.º 3 do artigo
6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), na atual
redação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. Proposta de pedido à Assembleia Municipal de aprovação da quota mensal para a AMCAL –
Associação de Municípios do Alentejo Central, no ano de 2019. ------------------------------------------------O senhor Presidente informou que o senhor Vereador José Filipe Cruz o informou não poder estar
presente por motivos pessoais, pelo que propôs 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 Presidente referiu que, como é do conhecimento público, no passado dia 16 de
agosto de 2018 foram publicadas a Lei n.º 50/2018 – Lei-quadro da transferência de competências para
as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais e a Lei n.º 51/2018, que estabelece o regime
financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais e altera o Código do Imposto Municipal.
Pretende assim o Governo concretizar a transferência de algumas competências do Estado, em vários
domínios, para as Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. O Senhor Presidente referiu que se trata
de um processo em que um dos grandes objetivos é aproximar o Estado e os serviços centrais dos
cidadãos, sobretudo dos mais frágeis e carenciados e melhorar a qualidade da prestação dos referidos
serviços. A ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses trabalhou com o Governo de forma a
ser possível concertar e consensualizar todo o processo. Assim, o Município de Viana do Alentejo irá
aceitar a transferência de algumas competências propostas no âmbito da referida legislação e respetivos
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diplomas setoriais. As matérias constantes destes diplomas já foram todas consensualizadas com a
Associação Nacional de Municípios Portugueses. Os diplomas são: Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de
novembro – Gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres; Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de
novembro – Autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras
formas de jogo; Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro – Vias de Comunicação; Decreto-Lei n.º
101/2018, de 29 de novembro – Justiça; Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro – Proteção Civil /
Bombeiros (EIP – Equipa de Intervenção Permanente); Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro –
Estruturas de Atendimento ao Cidadão; Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro – Habitação;
Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de novembro – Património imobiliário público e Decreto-Lei n.º
107/2018, de 29 de novembro – Estacionamento Público. ---------------------------------------------------------------Referiu o Senhor Presidente que considera que o processo podia e devia ter sido melhor articulado e
comunicado, por parte do Governo, mas este é o primeiro passo e, na opinião do executivo municipal,
deverá ser dado. Segundo a própria ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, trata-se
também de um processo contínuo e, até, de aprendizagem, com erros e virtudes, que hoje não estão
cadastrados e que só se poderão corrigir com a implementação prática no terreno. Segundo informação
da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, no decurso deste processo serão feitos
acompanhamento e monitorização por aquela entidade. O Senhor Presidente reiterou que este processo
é encarado como uma oportunidade de melhorar a qualidade do serviço público prestado e de aproximar
o Estado e os serviços centrais dos cidadãos, nomeadamente os mais carenciados. Referiu ainda o senhor
Presidente que, de acordo com a ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, esta
descentralização administrativa através da transferência de competências é “uma das mais importantes
reformas do Estado das últimas décadas”. Concluiu entregando uma cópia das últimas declarações de um
representante da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses à Agência Lusa, após o
Conselho Geral do dia 24 de janeiro, onde está plasmada a frase atrás transcrita. --------------------------------- O Senhor Presidente informou que o Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas participa no
novo projeto discográfico do cantor Marco Paulo, com o apoio do Município. Os jovens do referido
Grupo, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, gravaram, nos Estúdios da Espacial, uma das
faixas do novo disco. Como forma de agradecimento, o Grupo cantou os parabéns ao artista, num vídeo
emitido no dia 21 de janeiro, no programa das manhãs da TVI “Você na TV”. --------------------------------------- O Senhor Presidente informou que o Município, atento à segurança do espaço público, iniciou o
processo de renovação da pintura das passadeiras que apresentavam desgaste provocado pelo tráfego e
pelas condições climatéricas. A intervenção, que está a ser efetuada por trabalhadores do Município,
decorrerá nas três freguesias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O Senhor Presidente informou que o Gabinete de Apoio ao Consumidor, a funcionar em Viana do
Alentejo desde 2012, manterá, em 2019, as sessões de atendimento jurídico gratuito prestadas pela
DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. O Senhor Presidente recordou que a
iniciativa visa prestar informação na resolução de conflitos de consumo e em situações de sobreendividamento das famílias, de modo a que possam fazer escolhas de consumo mais acertadas e uma
melhor gestão do seu orçamento. O Senhor Presidente adiantou que o atendimento é efetuado ao abrigo
do protocolo com a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, por um Técnico Jurista,
nas instalações da Câmara Municipal, na última sexta-feira do mês, entre as 14:00 e as 17:00 horas, com
marcação prévia através do GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico do Município; do
Balcão Municipal ou mesmo através do telefone. --------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, em relação à pintura das passadeiras, referiu que, em sua
opinião, o trabalho foi feito ao contrário. Começaram a pintar as mais baixas e não havia qualquer
sinalização da existência das mais altas. ---------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente disse que a informação que tem é que estavam sinalizadas. Informou também que
as passadeiras mais altas estavam incluídas na empreitada da obra dos passeios, pelo que foram pintadas
pela respetiva Empresa, efetivamente com um grande atraso, e que as mais baixas foram pintadas pelo
pessoal da Câmara. Referiu ainda o senhor Presidente que o pessoal da Câmara demora mais tempo
porque tem de fazer metade da via de cada vez, para não condicionar o trânsito em demasia, ou seja, a
pensar nos munícipes e automobilistas. ---------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que a sinalização foi posta posteriormente. ------------------- O senhor Vereador João Pereira disse que, conforme indicação do Engenheiro da obra, as passadeiras
mais altas não puderam ser logo pintadas porque os produtos aplicados nas mesmas não permitem que
sejam logo pintadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que no sítio das obras de Requalificação dos Passeios não
houve a preocupação de reparar o alcatrão danificado, ao contrário do que foi feito nos acabamentos dos
Centros Históricos, os quais foram exemplares. Referiu este Vereador que no exterior há muito para
fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente disse que o financiamento comunitário para a obra dos passeios não englobava a
reparação do alcatrão, por limitação dos montantes da candidatura. -------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou o ponto da situação da construção do abrigo junto da
Escola Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que o mesmo está a ser concebido pretendendo-se que fique um pouco
maior do que o que existia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou também em que ponto está o concurso público para a
Requalificação da Escola Dr. Isidoro de Sousa. -------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente disse que, desta vez, houve concorrentes e que as respetivas propostas estão a ser
devidamente analisadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou ainda qual a situação dos concursos de pessoal no
âmbito do PREVPAP – Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários. ------------------------ O senhor Presidente referiu, em relação a estes concursos, que faltam entrar sete Assistentes
Operacionais para os Serviços Gerais de Limpeza. O senhor Presidente acrescentou que estes concursos
estão a ser mais morosos porque houve reclamações, tanto no concurso atrás referido, como no
concurso dos Assistentes Operacionais para os Serviços Gerais de Ação Educativa, bem como no concurso
de Assistente Técnico para a Divisão de Desenvolvimento Social e Humano. Adiantou o senhor Presidente
que todas as reclamações apresentadas estão a ser devidamente analisadas. -------------------------------------Referiu também o senhor Presidente que estão a decorrer concursos para o preenchimento dos
seguintes postos de trabalho:
> Um Técnico Superior – Licenciatura na Área de Engenharia Civil; ----------------------------------------------------> Um Técnico Superior – Licenciatura na Área de Psicomotricidade; --------------------------------------------------> Um Técnico Superior – Licenciatura na Área de Educação de Infância. ---------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou o que sabe a Câmara acerca do Posto da Guarda
Nacional Republicana de Alcáçovas. --------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que houve uma reunião com o Comandante do Destacamento da GNR, em
dezembro de 2018, na qual se falou do Posto de Alcáçovas, tendo este dito já ter feito chegar aos
superiores a sua preocupação com a falta de recursos humanos. Adiantou ter solicitado 50 homens,
tendo-lhe sido concedidos só 10. Referiu o senhor Presidente que, do que lhe foi transmitido, não está
previsto o encerramento do Posto de Alcáçovas. ---------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte mostrou a sua preocupação com a vaga de assaltos que têm
acontecido na Zona Industrial de Viana do Alentejo, tendo solicitado à Câmara a tomada de posição sobre
o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente disse ter tomado nota, sendo este tipo de assuntos abordados nas reuniões com as
forças de segurança. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente, relativamente ao Projeto Piloto de Voto Eletrónico que está a ser implementado,
solicitou ao Assistente Técnico Francisco Cardoso, que estava a secretariar esta reunião, que explicasse
resumidamente o mesmo uma vez que tem acompanhado toda a implementação deste Projeto.
Começou este trabalhador por referir que o Projeto de Voto Eletrónico vai ser pioneiro no distrito de
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Évora, o qual será posto em prática já nas próximas eleições (Eleições Europeias) a terem lugar no dia 26
de maio de 2019. Adiantou que, para além das mesas de voto tradicionais, passarão também a existir
mesas de voto eletrónicas, sendo o modo de voto opcional, o qual poderá ser exercido eletronicamente
pelo eleitor (nas mesas de voto eletrónicas) ou em papel (nas mesas de voto tradicionais), como até aqui.
No concelho de Viana do Alentejo serão instaladas duas mesas de voto eletrónico, sendo uma na
freguesia de Viana do Alentejo e outra na freguesia de Alcáçovas. Dado que a Lei Eleitoral foi alterada em
agosto de 2018, a qual estipula agora que cada assembleia de voto deverá ter 1.500 eleitores e não 1.000
como até aqui, esta alteração exige a redução do número de mesas eleitorais. No concelho de Viana do
Alentejo serão abolidas duas mesas de voto tradicionais, uma na freguesia de Viana (a que funcionava na
antiga Escola de S. João, atual Biblioteca) e outra na freguesia de Alcáçovas (Centro Cultural). Também
haverá alteração nos cadernos eleitorais, os quais passarão a ter os nomes dos eleitores por ordem
alfabética e não por número de eleitor, como era habitual. Para terminar, o Assistente Técnico Francisco
Cardoso referiu também que, uma das inovações do Voto Eletrónico é que o mesmo possibilita que
qualquer eleitor possa votar em qualquer mesa eletrónica existente no distrito de Évora. ---------------------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 16 de janeiro de 2019 – A
Câmara aprovou, com três votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 16 de janeiro de 2019.
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, não participou nesta votação o senhor Vereador Luis
Miguel Duarte dado que não esteve presente na reunião a que a ata se refere. --------------------------------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 18 de
janeiro esteve presente na Conferência “Roteiro 2019. Desafiar o Futuro”, a convite da CCDRA –
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. A iniciativa, que decorreu nas
instalações da referida Comissão de Coordenação, consistiu na reflexão conjunta sobre um percurso em
que se pretendem identificar as linhas direcionais e operacionais para atingir metas que constituam
grandes desígnios da Região Alentejo, tendo também como objetivo apresentar um conjunto de
interpelações que mobilizem os atores regionais para a construção coletiva de uma região mais coesa,
mas também mais competitiva e garantidamente sustentável. Adiantou que estiveram presentes, entre
outros, o Excelentíssimo Senhor Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita e o Senhor
Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Dr. Nelson de Souza. -----------------------------------------
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- O senhor Presidente informou que no dia 19 de janeiro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente nas
comemorações do 72.º aniversário do Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas, a convite deste. ----- O senhor Presidente informou que no dia 20 de janeiro, participou nas comemorações do 17.º
aniversário da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo. ------------------------- O senhor Presidente informou que, também no dia 20 de janeiro, o Senhor Vice-Presidente e o Senhor
Vereador Paulo Manzoupo estiveram presentes nas comemorações do 134.º aniversário da SUA –
Sociedade União Alcaçovense, nomeadamente na tradicional arruada e na Sessão Solene, ma qual
também tomaram posse os novos órgãos sociais da Coletividade. ---------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 22 de janeiro participou, na qualidade de membro efetivo, na
reunião do Conselho Geral da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, na sede desta
Associação, em Coimbra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 23 de janeiro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e uma
Técnica do Município participaram, a convite da CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo, no 4.º Encontro SGRU – Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos, que decorreu nas
instalações da referida Comissão de Coordenação, em Évora. De entre os vários assuntos abordados,
referem-se os Requisitos de Qualificação dos Encontros, as Alternativas de Gestão dos Resíduos de
Plástico da Agricultura e os Desafios Futuros da Recolha Seletiva. ----------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que, também no dia 23 de janeiro, alguns dos utentes da SCMVA – Santa
Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo deslocaram-se à Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo
para participar em mais uma sessão dos Círculos de Leitura, desta vez dedicada ao brincar. Entre
recordar brincadeiras, manipular brinquedos, visionar fotos das brincadeiras de antigamente, ouvir
poemas sobre o brincar, cantar e dançar, existiu tempo para realizar brincadeiras com movimentos, um
percurso, jogos com balões, etc. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou também que no dia 25 de janeiro, decorreu uma sessão de Biblioterapia
Emocional na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo. Referiu que as crianças da sala vermelha do
Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria tiveram a oportunidade de falar dos seus medos e da
forma como reagem perante eles. Após este diálogo, foram ouvidas duas histórias sobre o medo. A
última, “O Cuquedo”, foi ainda dramatizada pelas crianças. Para terminar, usufruíram ainda de um
espaço para brincadeira e para expressão dramática, onde puderam “criar” o seu cuquedo com recurso a
recorte, pintura e colagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou ainda que no dia 27 de janeiro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o
Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho participaram no almoço comemorativo do
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14.º aniversário do Grupo Motard “Os Xananas”, que decorreu no restaurante da sede do Sporting Clube
de Viana do Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à
Associação Galopar & Pedalar Clube, para a realização do 6.º Raid BTT de 2019, no dia 13 de janeiro de
2019 – Com três votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador Paulo Manzoupo, a
Câmara ratificou o despacho do senhor Presidente, de 10 de janeiro de 2019, que concedeu licença à
Associação Galopar & Pedalar Clube, para a realização da Prova Desportiva denominada “6.º Raid BTT do
Clube BTT de Aguiar”, no dia 13 de janeiro de 2019. ----------------------------------------------------------------------Ponto seis) 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, relativas ao 4.º trimestre de 2018:
- Para a Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo / Ballet e Sevilhanas – 775,80 €
(setecentos e setenta e cinco euros e oitenta cêntimos); ---------------------------------------------------------------- Para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova – 203,10 € (duzentos e três euros e dez
cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para a Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas / Grupo de Cavaquinhos do Alentejo –
196,80 € (cento e noventa e seis euros e oitenta cêntimos); ------------------------------------------------------------ Para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo – 219,90 € (duzentos e dezanove euros e
noventa cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do mesmo Regulamento e sem a presença do senhor Vereador João Pereira, por se encontrar
impedido, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis, transferir as seguintes verbas referentes ao 4.º
trimestre de 2018:
- Para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas” – 222,00 € (duzentos e vinte e dois euros); --------- Para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas” com destino ao Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos
do Cante” – 217,80 € (duzentos e dezassete euros e oitenta cêntimos); -------------------------------------------- Para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas” com destino ao Grupo Coral Juvenil dos
Trabalhadores de Alcáçovas – 205,20 € (duzentos e cinco euros e vinte cêntimos). ------------------------------
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Ponto sete) Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar Clube
(comparticipação nas despesas do 6.º Raid BTT de 2019) - Sem a presença do senhor Vereador Paulo
Manzoupo, por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis, transferir para a
Associação Galopar & Pedalar Clube, de Aguiar, a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como
comparticipação nas despesas inerentes à organização do 6.º Raid BTT. ------------------------------------------Ponto oito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou uma
transferência de verba para o Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas – Sem a presença do senhor
Vereador João Pereira, por se encontrar impedido, a Câmara ratificou, com três votos favoráveis, o
despacho do senhor Presidente de 18 de janeiro de 2019, que determinou a transferência para o Grupo
Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas da importância de 400,00 € (quatrocentos euros), no âmbito das
comemorações do seu 72.º aniversário. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou uma
transferência de verba para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova - A Câmara ratificou
por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 24 de janeiro de 2019, que determinou a
transferência para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova da importância de 200,00 €
(duzentos euros), como comparticipação nas despesas com um projeto solidário. ----------------------------Ponto dez) Proposta de alteração de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo – Com base numa
proposta da Fiscalização Municipal, a Câmara deliberou por unanimidade retirar o sinal de trânsito
sentido proibido existente na Rua Adro dos Judeus, em Viana do Alentejo, que dá acesso à Rua D. Maria
Joana Cabral e proceder à colocação de um sinal de Proibição de Virar à direita no cruzamento da Rua
Adro dos Judeus com a Rua D. Maria Joana Cabral, permitindo assim aos automobilistas que circulem
vindo da Travessa do Adro dos Judeus poderem descer este troço da Rua Adro dos Judeus, entrando na
Rua D. Maria Joana Cabral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de alteração de sinalização rodoviária em Alcáçovas – O senhor Vice-Presidente
informou que esta proposta de alteração de sinalização rodoviária em Alcáçovas resultou de diversas
reuniões com a Junta de Freguesia de Alcáçovas e com o Comandante do Posto da Guarda Nacional
Republicana de Alcáçovas. Assim, com base numa proposta da Fiscalização Municipal, a Câmara
deliberou por unanimidade proceder à colocação da seguinte sinalização rodoviária em Alcáçovas:
- Colocação de Sinal de Proibição de Estacionamento e Sinal de Fim de Proibição no final do lajeado
(elevado), exceto Carro Funerário, na Rua Dr. Aleixo de Abreu (frente à farmácia); ----------------------------- Proibição de estacionamento antes da Igreja de S. Teotónio quando se vem do Sport Club Alcaçovense
(espaço para dois veículos poderem encostar); ---------------------------------------------------------------------------
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- Colocar sinal de Proibição de Estacionamento a Veículos Pesados na Rua da Esperança, frente à Caixa
Agrícola); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Substituir Sinal de Stop por Sinal de Aproximação de Estrada com Prioridade na Rua de S. Pedro, junto à
Rotunda do Chocalho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Colocar sinal de proibição a veículos pesados no cruzamento da Rua de S. Sebastião com o Largo
Alexandre Herculano; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocar sinal de proibição a veículos pesados no cruzamento da EN 2, com o Caminho de Nossa Senhora
da Esperança; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocar sentido proibido no sentido Poente início e sentido obrigatório no sentido Este, no Bairro da
Lage / Travessa de Santa Maria; ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Rua Dr. Aleixo de Abreu passa a ter sentido descendente até à Praça da República. No Largo da Matriz
colocar sinal de sentido obrigatório. Colocar sinal de sentido proibido na Rua Dr. Aleixo de Abreu (junto
aos Sanitários); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocar sinal de sentido proibido no cruzamento da Rua do Rossio do Pinheiro (junto aos contentores).
Colocar sinal de sentido obrigatório no início da Travessa do Hospital no cruzamento com a Rua do
Rossio do Pinheiro. Ainda na Travessa do Hospital colocar sinal de sentido proibido, no início do lado da
Igreja; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Rua das Godinhas passa a ter sentido ascendente. Colocar sinal de sentido obrigatório na Praça da
República e sinal de sentido proibido no início da Rua das Godinhas (quando se vem do lado da Igreja
Matriz); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocar sinal de proibição de virar à esquerda no cruzamento da Rua das Rosas com a Rua das
Godinhas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocar sinal de proibição de virar à direita na Rua das Rosas no entroncamento com a Rua Dr. Aleixo
de Abreu; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocar sinal de sentido obrigatório na Rua de Alcácer, a partir do cruzamento da Rua se S. Francisco
(na direção da Rua Dr. Aleixo de Abreu. No cruzamento da Rua de Alcácer com a Rua Dr. Aleixo de Abreu
colocar sinal de sentido proibido; --------------------------------------------------------------------------------------------- Colocar sinal de proibição de virar à direita na Travessa do Lagar do Boi na interseção com a Rua de
Alcácer. Na Travessa da Senhora da Esperança colocar sinal de proibição de virar à direita. Na interseção
com a Rua de Alcácer colocar sinal de proibição de virar à esquerda (quando se vem do lado do Meu
Super); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocar sinal de sentido obrigatório na Rua Nova, com início na interseção com a Rua de S. Pedro.
Colocar sinal de sentido proibido na interseção com a Rua do Relógio; --------------------------------------------
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- Colocar sinal de sentido obrigatório na Estrada da Cruzinha para a Travessa do Hospital; ------------------- Substituição do sinal de sentido proibido na Rua do Rossio do Pinheiro para a Travessa do Hospital; ---- Colocação de sinal de sentido obrigatório na Rua Dr. Aleixo de Abreu para a Rua do Rossio do Pinheiro;
- Colocação de sinal de proibição de virar à direita na Rua do Rossio do Pinheiro (lado da Praça); ---------- Substituição de sinal de sentido proibido na Rua Feliciano Luis Fragoso, no Bairro Fragoso, para a Rua
Rossio do Pinheiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocação de sinal de proibição de virar à direita na Travessa da Rua de Alcácer para a Rua do Rossio do
Pinheiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocação de sinal de sentido obrigatório, ao início da Rua Vasco da Gama; ------------------------------------ Colocação de sinal de sentido obrigatório, ao início da Rua de Camões; ------------------------------------------ Colocação de sinal de sentido obrigatório na Travessa das Amendoeiras para a Rua DR. Aleixo de Abreu;
- Colocação de sinal de sentido obrigatório na Rua do Carmo para a Rua dos Ciprestes; ----------------------- Colocação de sinal de sentido proibido na Rua do Carmo para a Rua Nova; ------------------------------------- Colocação de sinal de sentido obrigatório na Rua do Carmo para a Rua dos Sevilhanos; --------------------- Colocação de sinal de proibição de virar à esquerda na Rua do Açougue com a Travessa dos Sevilhanos;
- Colocação de sinal de sentido obrigatório na Rua do Açougue com a Travessa dos Sevilhanos; ------------ Colocação de sinal de proibição de virar à direita na Rua do Açougue com a Rua dos Sevilhanos; --------- Colocação de sinal de sentido obrigatório na Rua do Açougue com a Rua dos Sevilhanos; ------------------ Colocação de sinal de proibição de virar à esquerda na Rua do Açougue com a Rua Nova; ------------------ Colocação de sinal de sentido proibido na Rua Nova no cruzamento com a Rua do Açougue; -------------- Colocação de sinal de sentido obrigatório na Rua Nova no cruzamento com a Rua do Açougue; ---------- Colocação de sinal de sentido obrigatório na Rua das Amadas com a Rua do Relógio; ----------------------- Colocação de sinal de sentido obrigatório na Rua Nova no cruzamento com a Rua do Relógio; ------------ Colocação de sinal de sentido obrigatório na Travessa dos Sevilhanos com a Rua do Relógio; ------------- Colocação de sinal de proibição de virar à esquerda no Caminho de Nossa Senhora da Esperança (Meu
Super) com a Travessa das Amendoeiras. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 17 relativo à Empreitada de Requalificação
do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade o
auto de medição n.º 17 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico
de Viana do Alentejo, no montante de 1.849,50 € (mil oitocentos e quarenta e nove euros e cinquenta
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor Vereador Luis Miguel Duarte chamou novamente a atenção para o facto dos candeeiros
existentes na Rua Médico de Sousa estarem muito baixos, após a requalificação da referida Rua e
também pela existência de um ressalto e a falta de corrimão nas Escadinhas. ----------------------------------O senhor Presidente tomou nota, referindo que vai providenciar nesse sentido. -------------------------------Ponto treze) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 3 relativo à Empreitada de Construção e
Requalificação de Passeios em Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade o auto de
medição n.º 3 relativo à Empreitada de Construção e Requalificação de Passeios em Viana do Alentejo,
no montante de 8.800,71 € (oito mil e oitocentos euros e setenta e um cêntimos). ---------------------------Ponto catorze) 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 da Freguesia de Viana do Alentejo:
- Maria das Dores; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deolinda Francelina Magro. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) 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 332 – Maria de Fátima Moreira Godinho – Colocação de teto falso na cozinha; ---- Titular do cartão n.º 572 – Luisa Maria Alves Mira – Substituição de sanita e autoclismo; colocação de
porta de madeira no WC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu subsídios no
âmbito da Ação Social Escolar – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar os despachos do senhor Presidente que
concederam a atribuição dos seguintes subsídios no âmbito da Ação Social Escolar:
- Maria Isabel Ginete Coroado, aluna do Ensino Pré-Escolar de Aguiar - subsídio de almoço, escalão A; -- Lara de Jesus da Silva Farinho, aluna do Ensino Pré-Escolar de Viana do Alentejo - subsídio de almoço,
escalão A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense
(comparticipação nas despesas das comemorações do 134.º aniversário) – Nos termos da proposta da
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a
Sociedade União Alcaçovense a importância de 200,00 € (duzentos euros), como comparticipação nas
despesas das comemorações do seu 134.º aniversário. -----------------------------------------------------------------
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Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e
Idosos de Viana do Alentejo (comparticipação nas despesas das comemorações do aniversário) – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo a
importância de 400,00 € (quatrocentos euros) como comparticipação nas despesas de organização das
comemorações do seu aniversário. ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a Classe de Dança da Associação Equestre de
Viana do Alentejo (comparticipação nas despesas com a organização de um Encontro de Sevilhanas) –
Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo a
importância de 200,00 € (duzentos euros), como comparticipação nas despesas de organização de um
Encontro de Sevilhanas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Pedido de parecer para a realização da 37.ª edição da Volta ao Alentejo Crédito Agrícola,
por parte da Empresa Podium Events – A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável
quanto à passagem por este concelho da Prova Velocipédica denominada “37.ª Volta ao Alentejo Crédito
Agrícola”, que se realiza de 20 a 24 de março de 2019, promovida pela Podium Events, S.A. A passagem
por este concelho ocorrerá no dia 20 de março, aquando da 1.º etapa da mesma: Montemor-o-Novo /
Moura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Pedido de adiantamento da última tranche prevista no Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo celebrado com o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, passando de 01
de abril de 2019 para 01 de fevereiro de 2019 – Tendo em conta a solicitação efetuada pela Direção do
Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar no sentido do adiantamento da última tranche prevista no
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado com aquele Clube, alegando dificuldades
financeiras que põem em causa o funcionamento do mesmo, a Câmara deliberou, com três votos
favoráveis, proceder ao adiantamento da tranche solicitada no valor de 1.375,00 € (mil trezentos e
setenta e cinco euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Não participou na votação o senhor Vereador Paulo Manzoupo, por se encontrar impedido. --------------Ponto vinte e dois) Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a
celebrar com o Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara aprovou por unanimidade a proposta de ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município e o Clube Amadores de Pesca de
Viana do Alentejo, a vigorar entre 06 de fevereiro de 2019 e 05 de fevereiro de 2020, no montante de
3.100,00€ (três mil e cem euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto vinte e três) Proposta de início de procedimento e participação procedimental do Regulamento
Municipal do Programa Viana Summer – Com base na informação da Divisão de Desenvolvimento Social
e Humano e nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara deliberou por unanimidade desencadear o
procedimento para a elaboração de alterações do Regulamento Municipal do Programa Viana Summer.
Ponto vinte e quatro) Proposta de aprovação do Protocolo de Cooperação com a Comissão para a
Cidadania e a Igualdade de Género – Nos termos da proposta apresentada pelo senhor Presidente, a
Câmara aprovou por unanimidade uma proposta de Protocolo a celebrar com a Comissão para a
Cidadania e a Igualdade de Género, o qual visa a promoção, execução, monitorização e avaliação da
implementação de medidas e ações que concorram para a territorialização da Estratégia Nacional para a
Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual”. -----------------------------------------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de pedido à Assembleia Municipal de delegação, no senhor Presidente da
Câmara, da competência para assunção dos compromissos plurianuais nas situações previstas no n.º 3
do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), na
atual redação – A Câmara deliberou por unanimidade solicitar à Assembleia Municipal que delegue no
senhor Presidente da Câmara a assunção dos compromissos plurianuais nos casos em que os mesmos
não ultrapassem, em cada ano, o montante de 99.759,58 € (noventa e nove mil setecentos e cinquenta e
nove euros e cinquenta e oito cêntimos), ao abrigo da possibilidade conferida pelo n.º 3 do artigo 6.º da
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), na atual redação.
Ponto vinte e seis) Propostas de pedido à Assembleia Municipal de aprovação da quota mensal para a
AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, no ano de 2019 – A Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, durante o ano de
2019, a comparticipação mensal de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), solicitando à Assembleia
Municipal que dê o seu acordo à comparticipação em causa. ---------------------------------------------------------

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,
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Os Vereadores,

____________

__________

____________

__________

