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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 03/2020 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 29/01/2020 
 

 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE:   BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO PERCA PEREIRA, Vice-Presidente da Câmara 
VEREADORES: PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE 
                          JOAQUIM MARIA PINTO BENTO, em substituição de José Filipe Santos Cruz 

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

 FALTAS JUSTIFICADAS:   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 23/01/2020 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.631,92 € 

FUNDOS DE MANEIO  ................................................................................................................................................  4.052,00 € 

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 € 

FUNDO DE MANEIO 8 – LUISA MARIA BRAGA MOURO LAGARTO  ................................................................................. 500,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  ......................................................................................................  1.584.073,19 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  .............................................................................................................  601.640,00 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ................................................................................................................   1.875,33 € 

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  ................................................................................................................  77.752,18 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .........................................................................................................  147.909,35 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................  169.331,19 € 

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 .............................................................................................................................  1.588.705,11 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................  1.468.357,44 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ...........................................................................................................................  120.347,67 € 
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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 18 de dezembro de 2019;  ------------------- 

3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 02 de janeiro de 2020;  ----------------------- 

4. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 15 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. 1.ª Proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Receita;  ------------------------------------------------ 

8. 3.ª Proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Despesa;  ----------------------------------------------- 

9. 3.ª Proposta de alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais;  ------------------------------------- 

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

Alcáçovas Outdoor Trails (3.º e 4.º trimestre de 2019);  ---------------------------------------------------- 

11. Proposta de transferência de verba para a A.M.Ar.T. – Associação Musical, de Artes e Tradições de 

Alcáçovas, como comparticipação nas despesas efetuadas nas comemorações do 8.º aniversário do 

Grupo de Cavaquinhos do Alentejo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

13. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que determinou a transferência de 

verba para o Grupo Motard “Os Xananas”, para comparticipação nas despesas com as comemorações 

do seu XV aniversário; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que determinou a transferência de 

verba para a Sociedade União Alcaçovense, para comparticipação nas despesas com as comemorações 

do seu 135.º aniversário;  -------------------------------------------------------------------------------- 

15. Proposta de atribuição de Cartões Sociais do Reformado, Pensionista e Idoso;  -------------------------------- 

16. Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”;  -------------------------- 

17. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que atribuiu subsidio no âmbito da 

Ação Social Escolar, à aluna do 1.º Ciclo – Mariana Pão Mole Bandarra;  ----------------------------------------- 

18. Proposta de pedido à Assembleia Municipal de aprovação da quota mensal para a AMCAL – 

Associação de Municípios do Alentejo Central, no ano de 2020;  --------------------------------------------------- 

19. Proposta de aprovação do Relatório Final relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público 

do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3;  -------------------------------------------------------------------- 
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20. Proposta de adjudicação da Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de 

Viana do Alentejo – Fase 3 e aprovação da respetiva minuta do contrato;  -------------------------------------- 

21. Proposta de deliberação para apresentação de elementos por parte da Santa Casa da Misericórdia de 

Viana do Alentejo, relativamente à legalização das obras do Centro de Dia e Centro Comunitário sitas 

no Largo 1.º de Maio, n.º 5, em Aguiar;  ----------------------------------------------------------------------------------- 

22. Proposta de deliberação sobre a aprovação do pedido de emissão de declaração de interesse 

municipal de edifício destinado a turismo de habitação, sito na Rua Dr. António Isidoro de Sousa, n.º 

38, dm Viana do Alentejo, de que é requerente a Turplace – Turismo Rural, Ld.ª;  ---------------------------- 

23. Proposta de Protocolo de disponibilização de Serviço de Conectividade à Rede Nacional de Segurança 

Interna pela Secretaria-Geral da Administração Interna ao Município de Viana do Alentejo, através da 

Rede Comunitária do Distrito de Évora da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central.  -- 

24. Pedido de autorização para que o Município de Viana do Alentejo integre um Agrupamento de 

Entidades Adjudicantes, com vista à aquisição de Bens e Serviços para a implementação das redes e 

infraestruturas do Projeto Wifi Turismo@Alentejo Central; 

25. Proposta de aprovação da Minuta do Acordo para a constituição do Agrupamento de Entidades 

Adjudicantes; 

26. Proposta de autorização para ser adotado o Procedimento de Concurso Público com Publicidade 

Internacional, com vista à aquisição de Bens e Serviços para a implementação das redes de 

infraestruturas do Projeto Wifi Turismo@Alentejo Central; 

27. Proposta de aprovação das peças do Procedimento relativo ao Concurso Público com Publicidade 

Internacional, com vista à aquisição de Bens e Serviços para a implementação das redes de 

infraestruturas do Projeto Wifi Turismo@Alentejo Central, incluindo a minuta do respetivo Anúncio; 

28. Proposta de designação dos elementos do Júri do Procedimento relativo ao Concurso Público com 

Publicidade Internacional, com vista à aquisição de Bens e Serviços para a implementação das redes 

de infraestruturas do Projeto Wifi Turismo@Alentejo Central; 

29. Proposta de delegação de competências no Júri do Procedimento relativo ao Concurso Público com 

Publicidade Internacional, com vista à aquisição de Bens e Serviços para a implementação das redes 

de infraestruturas do Projeto Wifi Turismo@Alentejo Central; 

30. Proposta de autorização para a efetivação dos pagamentos decorrentes da futura adjudicação de Bens 

e Serviços para a implementação das redes de infraestruturas do Projeto Wifi Turismo@Alentejo 

Central. 
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O senhor Presidente referiu que nos termos do disposto no artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na atual redação, o senhor Vereador José Filipe Santos Cruz fez-se substituir pelo cidadão 

imediatamente a seguir na ordem da lista da CDU – senhor Joaquim Maria Pinto Bento. ----------------------- 

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 Presidente informou que na Piscina Municipal de Alcáçovas irá decorrer um Curso de Nadador 

Salvador entre 10 de fevereiro e 17 de março, promovido pela Federação Portuguesa de Nadadores 

Salvadores, com o apoio deste Município e da Associação de Nadadores Salvadores CORAL, de Reguengos 

de Monsaraz. O curso terá a duração de 31 sessões, em horário pós-laboral e é destinado a maiores de 18 

anos, com um limite de inscrições de 30 formandos. As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 6 de 

fevereiro, através do site www.fepons.org, na área destinada a “Centro de Formação”. O curso é 

certificado pelo Instituto de Socorro a Náufragos e é válido em todo o país para o desempenho de 

funções de nadador salvador, em qualquer praia ou piscina, por um período de três anos.  ----------------  

- O senhor Presidente referiu que até ao dia 20 de fevereiro se encontram abertas as candidaturas à 4.ª 

edição do PRID 2020 – Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas. Este programa destina-se a 

Clubes e Associações Desportivas de Portugal Continental e visa a requalificação das instalações 

desportivas ao serviço das populações. As despesas elegíveis abrangem intervenções relacionadas com 

renovação, reabilitação e conservação de instalações, nomeadamente pavimentos desportivos, 

coberturas e paredes, vestiários, instalações sanitárias, construção ou reparação de redes e 

equipamentos de gás, água e eletricidade, adaptação do espaço, assegurando a acessibilidade de 

indivíduos com mobilidade condicionada, obras de ampliação das valências existentes, substituição de 

elementos construtivos que contenham poeiras / fibras de amianto, entre outros. As candidaturas são 

feitas online, no portal www.ipdj.pt. O PRID é promovido pelo IPDJ – Instituto Português do Desporto e 

Juventude.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  O Senhor Presidente informou que nos dias 1 e 2 de fevereiro, Viana do Alentejo irá acolher o 3.º Troféu 

de Orientação “Sra. D’Aires”. Sob a égide da Federação Portuguesa de Orientação, a organização da prova 

é do CNA – Clube da Natureza de Alvito em parceria com o Município de Viana, contando com o apoio e 

colaboração da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo, do Restaurante instalado na sede do Sporting Clube de Viana do 

Alentejo e do Judo Clube de Alvito. A iniciativa incluirá a realização de uma prova do Circuito Regional 

Sul, no sábado à tarde, e de uma prova da Taça de Portugal de Sprint, no domingo de manhã, com 

“arena” e meta instaladas na Quinta da Joana. A prova poderá ser acompanhada no sábado, a partir das 
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14h30, em locais como as Pedreiras e a Quinta da Joana e todas as informações poderão ser consultadas 

através do site www.orioasis.pt/oasis/start.php.  ---------------------------------------------------------- 

- A propósito da informação prestada pelo senhor Presidente sobre o decurso, até ao dia 20 de fevereiro, 

do período de candidaturas à quarta edição do PRID – Programa de Reabilitação de Instalações 

Desportivas, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte sugeriu que essa informação seja enviada a todas as 

Associações do concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente disse que para além da publicitação no site do Município, é provável que os 

serviços já a tenham também enviado às Associações do concelho.  -------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou sobre o ponto de situação do concurso público para a 

concessão de exploração do posto de abastecimento de combustível, localizado junto ao Jardim Público 

de Alcáçovas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pela Chefe da Divisão de Gestão de Recursos, mediante consulta do processo em causa, foi referido que 

apenas foi recebida uma proposta por parte da Empresa Hidrauviana, de Viana do Alentejo, propondo o 

pagamento de uma prestação mensal de 1.501,00 € (mil quinhentos e um euros), tendo a base sido fixada 

em 1.500,00 € (mil e quinhentos euros). Foi ainda informado ter sido recebida uma carta do advogado do 

senhor Rodrigo Sim Sim, filho do anterior concessionário do posto de abastecimento de combustível em 

causa, alegando alguns factos que em sua opinião impedem a prossecução do processo, factos esses 

decorrentes do senhor Rodrigo Sim Sim ser herdeiro do senhor Francisco Sim Sim. Pela Chefe da Divisão 

de Gestão de Recursos foi ainda transmitido que perante a situação descrita, vai ser solicitado parecer à 

Sociedade que presta apoio jurídico ao Município, no sentido de garantir o cumprimento das normas 

legais aplicáveis ao prosseguimento deste processo.  ----------------------------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que o facto de apenas uma empresa ter concorrido ao 

concurso público para esta concessão de exploração, vem confirmar aquilo que ele tinha referido à data 

da deliberação que procedeu à abertura do concurso. Em sua opinião, o valor base de mil e quinhentos 

euros para a prestação mensal é exagerado e a prová-lo está realmente o facto de só ter havido uma 

proposta.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente, a este propósito, referiu ter um ponto de vista diferente e que se resume ao 

seguinte: O senhor Vereador Luis Miguel Duarte teria razão na análise que faz se não tivesse sido 

apresentada qualquer proposta. Contrariamente, foi apresentada uma proposta que proporciona a 

possibilidade do Município receber uma prestação mensal que considera adequada à concessão de 

exploração em causa, respeitando o valor base fixado. ------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou para quando estão previstas as obras dos canais de 

abastecimento de água a partir da barragem do Alqueva.  --------------------------------------------------------------- 

http://www.orioasis.pt/oasis/start.php
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- O senhor Presidente, em resposta a esta questão, referiu que, segundo a informação de que dispõe, as 

obras começarão no inicio deste ano e prolongar-se-ão até 2021.  ---------------------------------------------------- 

 - O senhor Vice-Presidente acrescentou que lhe foi transmitido que o início das obras está previsto para 

meados de fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 18 de dezembro de 2019 – A 

Câmara aprovou, com três votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 18 de dezembro de 

2019. Não participaram na votação os senhores Vereadores João António Merca Pereira e Luis Miguel 

Fialho Duarte, dado que não estiveram presentes na reunião a que a ata se refere, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto três Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 02 de janeiro de 2020 – A 

Câmara aprovou, com três votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 2 de janeiro de 2020. 

Não participaram na votação os senhores Presidente e Vereador Luis Miguel Fialho Duarte, dado que não 

estiveram presentes na reunião a que a ata se refere, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  ----------  

Ponto quatro) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 15 de janeiro de 2020 – A 

Câmara aprovou, com três votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 15 de janeiro de 2020. 

Não participaram na votação os senhores Presidente e Vereador Joaquim maria Pinto Bento, dado que 

não estiveram presentes na reunião a que a ata se refere, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  ------  

Ponto cinco) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 18 de 

janeiro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente nas comemorações do 73.º aniversário do Grupo Coral 

dos Trabalhadores de Alcáçovas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 19 de janeiro teve lugar a terceira edição da Corrida Viana-a-

par-de-Alvito, inserida ainda nas comemorações do 122.º aniversário da Restauração do Concelho. O 

Senhor Presidente recordou que a iniciativa é organizada pelos Municípios de Viana do Alentejo e de 

Alvito, dado que a restauração de ambos os concelhos se assinala no dia 13 de janeiro. O percurso da 

prova tem treze quilómetros e, de forma alternada anualmente, a partida tem início num dos dois 

concelhos, sendo que este ano partiu de Alvito, com a habitual passagem por Vila Nova da Baronia. Para 
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além da prova principal, decorreram as provas jovens (400, 800, 1000, 2000 e 3000 metros), no Circuito 

de Manutenção do Parque Municipal da Quinta da Joana, em Viana do Alentejo, realçando-se o elevado 

número de participantes – 103 nas corridas jovens e 212 na corrida principal, em representação de 42 

equipas, divididas entre a corrida principal e os escalões de benjamins, infantis, iniciados, juvenis e 

juniores. A Corrida contou com o apoio das Associações de Atletismo de Beja e de Évora, dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo e de Alvito, da GNR – Guarda Nacional Republicana de Viana e de Alvito, 

das Juntas de Freguesia de Alvito, Viana do Alentejo e Vila Nova da Baronia, do Clube da Natureza de 

Alvito e do Clube de Atletismo de Viana do Alentejo. O senhor Presidente referiu ainda que no final da 

prova, o Senhor Vice-Presidente e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, procederam à entrega das 

medalhas aos vencedores. Acrescentou também que algumas empresas dos concelhos promotores desta 

iniciativa também se juntaram a esta edição com a oferta de produtos e serviços aos participantes que 

concluíram a prova.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 21 de janeiro, com o Chefe do seu Gabinete de apoio pessoal, 

reuniu com a Senhora Secretária de Estado da Educação, Dra. Susana Amador, nas instalações do 

Ministério, em Lisboa. A reunião tratou algumas questões relacionadas com a Requalificação da EBSIS – 

Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, as quais estão a ser analisadas pelo Ministério da 

Educação.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

esteve presente na reunião mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do 

Alentejo Central, em Cuba.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que ainda no dia 21 de janeiro, o Senhor Vice-Presidente participou na 

reunião mensal do Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, 

em Évora.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 22 de janeiro, um Técnico do Município esteve presente no IV 

Encontro das IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social, no Auditório da DGEsTE – Direção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares, a convite da União Distrital das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social de Évora.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 24 de janeiro, esteve presente na reunião mensal do Conselho 

de Administração da GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, em Évora, em representação da 

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. De seguida participou numa reunião da 

Assembleia Geral da mesma Entidade.  --------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente informou que também no dia 24 de janeiro, o Coordenador do Serviço Municipal 

de Proteção Civil de Viana do Alentejo participou numa reunião de trabalho do Gabinete Técnico Florestal 

Intermunicipal, nas instalações da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central.  ---------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 25 de janeiro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve 

presente no almoço comemorativo do XV aniversário do Grupo Motard “Os Xananas”, na sede do 

Sporting Clube de Viana do Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que também no dia 25 de janeiro, a Sociedade União Alcaçovense celebrou 

o seu 125.º aniversário. Na tradicional arruada da Banda pelas ruas da Vila, esteve presente o Senhor 

Vereador Paulo Manzoupo. Na Sessão Solene, onde também tomaram posse os novos órgãos sociais e 

que decorreu na sede da Sociedade, esteve presente o Senhor Vice-Presidente.  --------------------------------  

- O senhor Presidente informou que ainda no dia 25 de janeiro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo 

esteve presente na Revista à Portuguesa “É tudo ao Molho e Fé em Deus”, no Cineteatro Vianense, 

promovida pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. Acrescentou 

que parte da receita reverteu a favor da referida Associação.  ---------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente referiu que no dia 26 de janeiro decorreu a Gala da Associação Regional do Baixo 

Alentejo de Pesca Desportiva, em Abela (Santiago do Cacém). O CAP – Clube de Amadores de Pesca de 

Viana do Alentejo esteve presente, tendo sido distinguidos dois dos seus atletas: Daniel Mendes recebeu 

o Troféu de Campeão Regional 2019, no escalão de juniores e José Tito foi reconhecido por ter obtido a 

6.ª posição no Campeonato Regional 2019, no escalão de seniores. O Senhor Presidente, em nome do 

Executivo Municipal, felicitou os atletas, o Clube e os seus órgãos sociais e todos os sócios. ------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 28 de janeiro, o Chefe da Divisão de Administração 

Urbanística e Processual deste Município participou numa reunião na EDIA – Empresa de 

Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, a convite desta, na sua sede, em Beja. Nesta reunião foi 

apresentado o Centro de Cartografia da EDIA, as suas competências e capacidades, bem como a 

informação já disponível.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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 

da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de competência subdelegada em 

matéria de administração urbanística.  --------------------- ------------------------------------------------------------------ 

Ponto sete) 1.ª Proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Receita – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim Maria 

Bento, a Câmara aprovou a 1.ª proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Receita.  ---------------  
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Ponto oito) 3.ª Proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim Maria 

Bento, a Câmara aprovou a 3.ª proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Despesa.  -------------- 

Ponto nove) 3.ª Proposta de alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim Maria 

Bento, a Câmara aprovou a 3.ª proposta de alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais. 

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

do projeto Alcáçovas Outdoor Trails (3.º e 4.º trimestre de 2019) – Nos termos da proposta da Divisão 

de Desenvolvimento Social e Humano, e sem a presença do senhor Vice-Presidente por se encontrar 

impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para a Associação dos Amigos das 

Alcáçovas a importância de 1.200,00€ (mil e duzentos euros), como comparticipação nas despesas 

inerentes à realização de caminhadas no concelho, organizadas no âmbito do Projeto “Alcáçovas Outdoor 

Trails”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a A.M.Ar.T. – Associação Musical, de Artes e 

Tradições de Alcáçovas, como comparticipação nas despesas efetuadas nas comemorações do 8.º 

aniversário do Grupo de Cavaquinhos do Alentejo – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação 

Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas, a importância de 400,00 € (quatrocentos euros) como 

comparticipação nas despesas inerentes à comemoração do oitavo aniversário do Grupo de Cavaquinhos 

do Alentejo, integrado na referida Associação.  ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

transferir para a Sociedade União Alcaçovense as seguintes verbas, relativas ao 4.º trimestre de 2019:  

- Banda Filarmónica – 297,60 € (duzentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos);  ----------------------- 

- Escola de Música – 243,00 € (duzentos e quarenta e três euros);  ---------------------------------------------------- 

- Grupo de Teatro Amador – 433,20 € (quatrocentos e trinta e três euros e vinte cêntimos).  -----------------  

Ponto treze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que determinou a 

transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas”, para comparticipação nas despesas com as 

comemorações do seu XV aniversário – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente de 23 de 

janeiro de 2020, determinando a transferência de 400,00 € (quatrocentos euros) para o Grupo Motard 
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“Os Xananas” de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas inerentes às comemorações do 

15.º aniversário da Associação, realizadas no dia 25 de janeiro de 2020.  -------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que determinou a 

transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense, para comparticipação nas despesas com 

as comemorações do seu 135.º aniversário – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente de 

16 de janeiro de 2020, determinando a transferência de 400,00 € (quatrocentos euros) para a Sociedade 

União Alcaçovense, como comparticipação nas despesas inerentes às comemorações do 135.º aniversário 

da Coletividade, realizadas no dia 25 de janeiro de 2020.  ---------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) 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 de Viana do Alentejo:  

- Joaquim Tomás Letras Serpa;  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Maria de Fátima da Cruz Pão Mole Serpa. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezasseis) 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 atribuir os seguintes apoios em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”:  

- Titular do cartão n.º 620 – Maria Joaquina Rosa Destapado Pereira – Reparação de porta de ferro e de 

fechadura;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Titular do cartão n.º 664 – João António Galante – Substituição de banheira por poliban; -------------------- 

- Titular do cartão n.º 705 – Mamede Josué Raposo Piteira – Substituição de banheira por poliban. -------- 

Ponto dezassete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que atribuiu subsidio 

no âmbito da Ação Social Escolar, à aluna do 1.º Ciclo – Mariana Pão Mole Bandarra – Nos termos da 

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

o Despacho do senhor Vice-Presidente de 9 de janeiro de 2020, que determinou a atribuição dos 

seguintes auxílios económicos à aluna do 1.º Ciclo de Aguiar, Mariana Pão Mole Bandarra, no âmbito da 

Ação Social Escolar: 

a) Refeições – Escalão B;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Visitas de Estudo – Escalão B.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezoito) Proposta de pedido à Assembleia Municipal de aprovação da quota mensal para a 

AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, no ano de 2020 – A Câmara deliberou por 
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unanimidade transferir para a AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, durante o ano de 

2020, a comparticipação mensal de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) na qualidade de Município 

associado, obtendo previamente o acordo da Assembleia Municipal.  -----------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de aprovação do Relatório Final relativo à Empreitada de Requalificação do 

Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3 – 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 Requalificação do Espaço Público do 

Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3.  ---------------------------------------------------------------------------  

A Câmara aprovou por unanimidade o referido Relatório Final, contendo todas as propostas, para efeitos 

de adjudicação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de adjudicação da Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro 

Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3 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 Requalificação 

do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3, à Empresa “PROTECNIL – Sociedade 

Técnica de Construções, S.A.” pelo montante de 542.992,28 € (quinhentos e quarenta e dois mil 

novecentos e noventa e dois euros e vinte e oito cêntimos), acrescido de IVA.  ------------------------------------ 

Também por unanimidade, a Câmara aprovou a respetiva minuta do contrato a celebrar.  --------------------- 

Ponto vinte e um) Proposta de deliberação para apresentação de elementos por parte da Santa Casa da 

Misericórdia de Viana do Alentejo, relativamente à legalização das obras do Centro de Dia e Centro 

Comunitário sitas no Largo 1.º de Maio, n.º 5, em Aguiar – Nos termos da Informação Técnica da Divisão 

de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 5/19, cuja entidade requerente é a 

Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, a Câmara deliberou com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Joaquim Maria Pinto Bento, notificar 

a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo para que no prazo de trinta dias a contar da receção da 

notificação, entregue os documentos e elementos em falta para a legalização das obras relativas ao 

edifício destinado a Centro de Dia e Centro Comunitário, sito no Largo 1.º de Maio, n.º 5, em Aguiar. Os 

elementos e documentos a apresentar para o efeito são os que constam na Informação Técnica referida, 

não sendo de solicitar à requerente o parecer favorável da Segurança Social porque entretanto já foi 

recebido no Município.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e dois) Proposta de deliberação sobre a aprovação do pedido de emissão de declaração de 

interesse municipal de edifício destinado a turismo de habitação, sito na Rua Dr. António Isidoro de 
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Sousa, n.º 38, em Viana do Alentejo, de que é requerente a Turplace – Turismo Rural, Ld.ª – O senhor 

Vice-Presidente referiu que o chefe da Divisão de Administração Urbanística e Processual o informou que 

este assunto não deverá ser objeto de discussão e deliberação, dado necessitar de melhor 

enquadramento legal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, este ponto da ordem de trabalhos não foi tratado. --------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e três) Proposta de Protocolo de disponibilização de Serviço de Conectividade à Rede 

Nacional de Segurança Interna pela Secretaria-Geral da Administração Interna ao Município de Viana 

do Alentejo, através da Rede Comunitária do Distrito de Évora da CIMAC – Comunidade Intermunicipal 

do Alentejo Central – Nos termos da Informação do Gabinete de Informática da Divisão de Administração 

Urbanística e Processual, foi presente uma informação referindo que em outubro de 2019, através da 

DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais, foi dado conhecimento de que a Secretaria Geral do 

Ministério da Administração Interna possibilitaria aos Municípios o acesso às plataformas informáticas 

alojadas na Rede Nacional de Segurança Interna, constituindo isto um acesso seguro em rede privada.  ----

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

Questionada a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central sobre a possibilidade desta 

ligação ser centralizada no respetivo Data Center, a resposta foi afirmativa, após a realização de uma 

reunião com as entidades envolvidas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

No âmbito deste processo, o senhor Presidente submeteu a aprovação uma proposta de Protocolo, sem 

custos, a celebrar entre este Município, a Secretaria Geral da Administração Interna e a CIMAC – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central para a disponibilização de Serviço de Conetividade à 

Rede Nacional de Segurança Interna pela Secretaria Geral da Administração Interna e este Município, 

através da Rede Comunitária do Distrito de Évora da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

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

A proposta de Protocolo foi aprovada por unanimidade.  ----------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente referiu que tendo este Município pedido alguns esclarecimentos acerca das matérias 

relativas aos pontos 24.º a 30.º da ordem de trabalhos, até ao momento os mesmos ainda não foram 

prestados, apesar da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central os ter solicitado à 

Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. Assim, estes pontos não podem ser tratados na 

presente reunião.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, 

 

 

 

 


