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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 04/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 13 / 02 / 2019 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE 
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 17:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 07/02/2019 

 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.638,36 € 

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 ...........................................................................................................    1.329.751,53 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ..................................................................................................................    222.823,92 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...................................................................................................................      30.084,47 € 

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  .....................................................................................................................    39.189,60 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  71.654,29 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ...............................................................................................................  206.197,16 € 

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 ....................................................................................................................................  1.334.389,89 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .............................................................................................................................. ……….   1.177.466,08 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 156.923,81 € 
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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 02 de janeiro de 2019; ----------------------- 

3.  Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 30 de janeiro de 2019; ----------------------- 

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

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

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

6.  Proposta de aprovação da 4.ª alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------- 

7.  Proposta de aprovação da 2.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------- 

8.  Proposta de aprovação da 3.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ----------------------------------- 

9.  Proposta de transferência de verba para a AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, no 

âmbito de processos conjuntos; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.  Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais; -------------------------------------------------------- 

11.  Proposta de transferência de verba para o Restolho – Sons e Sabores do Alentejo, Associação Sócio-

Cultural, como comparticipação nas despesas de organização do Corso Carnavalesco de 2019; --------- 

12.  Proposta de transferência de verba para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas, como 

comparticipação nas despesas de realização do Corso Carnavalesco em Alcáçovas; ------------------------- 

13.  Proposta de transferência de verba para a Associação Grupo de Cantares de Alcáçovas, como 

comparticipação nas comemorações do Dia Internacional da Mulher; ------------------------------------------ 

14.  Proposta de aprovação do Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades Económicas da 

Feira Anual das Alcáçovas “Feira do Chocalho”; ----------------------------------------------------------------------- 

15.  Proposta de fixação dos preços relativos à ocupação de Stands-Cozinha, no âmbito da XIX Romaria a 

Cavalo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

17.  Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária; ---------------------------- 

18.  Proposta de pedido de documentação para legalização de habitação unifamiliar na Herdade Vale de 

Lameira, em Alcáçovas, de que é requerente Pedro Alexandre de Novais Vera Cruz (processo n.º 

158/16); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.  Proposta para pedido de legalização de um Casão Agrícola e Anexos, sito em Vale de Freixo, na 

freguesia de Alcáçovas, de que é requerente José Luis Reis Maia (processo n.º 2/09); --------------------- 
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20.  Proposta de decisão sobre notificação dos proprietários do prédio sito na Rua Médico Sousa, n.ºs 59 

e 61, em Viana do Alentejo (artigo 1424), para que procedam à apresentação de pedido de 

legalização das construções existentes no prédio, que se encontram em situação ilegal, no âmbito do 

processo n.º 203/18 de que é requerente José Francisco Bandarra Penetra, cabeça-de-casal da 

herança de José Venâncio Penetra; --------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Proposta de decisão sobre notificação dos proprietários do prédio sito na Rua Médico Sousa, n.ºs 59 

e 61, em Viana do Alentejo (artigo 1425), para que procedam à apresentação de pedido de 

legalização das construções existentes no prédio, que se encontram em situação ilegal, no âmbito do 

processo n.º 204/18 de que é requerente José Francisco Bandarra Penetra, cabeça-de-casal da 

herança de José Venâncio Penetra;  

22. Proposta de decisão sobre notificação do proprietário do prédio denominado “Forca” sito em Aguiar, 

para que proceda à apresentação de pedido de legalização das construções existentes no prédio, que 

se encontram previsivelmente em situação ilegal, no âmbito do processo n.º 1/19 de que é 

requerente José Manuel Pastor Grilo; ------------------------------------------------------------------------------------ 

23. Proposta de deliberação sobre confirmação de que nunca exerceu o direito de reversão 

relativamente ao lote n.º 15 da Zona Industrial de Viana do Alentejo e proceder ao cancelamento da 

cláusula de reversão, cujo requerente é Mendo António Ruivais Bentinho; ----------------------------------- 

24. Proposta de aprovação de Adenda ao Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos 

alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 2017/2018; ---------------------------------------------- 

25. Pedido de autorização para realização de obra por administração direta – Novo Refeitório / Bar do 

Edifício dos Paços do Município; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. Proposta de ratificação da realização de obra por administração direta da Reparação da Biblioteca de 

Alcáçovas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

- Neste período o senhor Presidente informou que foi recentemente lançada a versão legendada em 

língua inglesa do documentário “Viana do Alentejo: Terra de Barro” (“Viana do Alentejo: Land of Clay”). 

Recordou que este documentário, apresentado no dia 13 de janeiro de 2018, numa realização de António 

Menezes, retrata a olaria tradicional de Viana do Alentejo. Com a duração de cerca de cinquenta 

minutos, o referido documentário retrata a produção oleira vianense até aos nossos dias, recordando os 

métodos de produção artesanais e os tempos áureos da olaria vianense. Seguindo a investigação 

publicada no livro “ILARVS – Contributos para o estudo da olaria tradicional de Viana do Alentejo”, de 

Luís Miguel Banha, lançado em 2015 com o apoio do Município; o documentário dá voz a um conjunto de 
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temas e de pessoas relacionados com o contexto oleiro vianense, com especial destaque para nomes 

como Aníbal Alcino, Francisco Lagarto e Júlio Resende. O Senhor Presidente considerou que este 

documentário constituiu um passo em frente na investigação sobre a olaria vianense, parte integrante de 

uma política de preservação e divulgação desta arte tradicional do Concelho de Viana do Alentejo. Com 

esta versão legendada em inglês, espera-se um amplo alcance do documentário, levando a olaria 

tradicional de Viana do Alentejo além-fronteiras.  ---------------------------------------------------------------------------   

- O Senhor Presidente informou que o Município procedeu à colocação de uma proteção amovível na 

Escola Básica de Aguiar, tendo em vista a possibilidade das crianças, auxiliares e professores poderem 

usufruiu do espaço exterior nos períodos de piores condições meteorológicas.  ------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que o Município procedeu a uma obra de melhoramento do piso do 

espaço de estacionamento junto a um supermercado na freguesia de Alcáçovas, com o objetivo de 

facilitar o referido estacionamento e também a circulação dos peões.  ------------------------------------------------  

Ainda no período de antes da ordem do dia, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a propósito da 

integração de precários, solicitou que lhe fossem fornecidos os pareceres que à data foram solicitados, 

quer ao Gabinete Jurídico do Município, quer à Associação Nacional de Municípios Portugueses.  ------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou também qual o ponto de situação do Posto da G.N.R. 

de Viana do Alentejo, tendo o senhor Presidente referido que o Município está a proceder a alterações 

ao Loteamento onde irá ser construído o novo Quartel e que em simultâneo se está a elaborar o projeto 

de arquitetura. O senhor Presidente referiu ainda que no âmbito dos Investimentos em Infraestruturas 

do Ministério da Administração Interna, estão inscritos quatrocentos mil euros para o Posto da G.N.R. de 

Viana do Alentejo, pelo que considera que o processo está efetivamente a avançar.  -----------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou ainda sobre o montante da despesa suportada pelo 

Município com a iluminação de Natal. O senhor Presidente informou que esse montante estará situado, 

sensivelmente, entre os quatro e os cinco mil euros.  -----------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se não se justificaria equacionar a hipótese de ser o 

próprio Município a efetuar esse trabalho, com os seus materiais, com mais tempo de antecedência e 

com os seus próprios trabalhadores. Referiu este Vereador que, de um modo geral, toda a gente gosta de 

apreciar a iluminação natalícia constatando-se que na última quadra festiva, a decoração foi pouca e 

colocada “muito em cima da hora”. Este Vereador recordou que em tempos foi investida alguma verba 

na aquisição de iluminação natalícia pelo que, em sua opinião, seria de equacionar esta hipótese.  -----------  

- O senhor Vice-Presidente, a propósito do material de decoração natalícia existente, referiu que o 

mesmo foi utilizado na Mostra de Doçaria em Alcáçovas.  -----------------------------------------------------------------  
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- O senhor Vereador Paulo Manzoupo, a este propósito, referiu que este material, de ano para ano, 

desgasta-se muito, tendo-se chegado à conclusão que o que se gastava em reparações era muito 

semelhante aos custos do aluguer. Além disso, com o aluguer, há a possibilidade de inovar, de ano para 

ano e não utilizar repetidamente a mesma decoração.  --------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se o preço do aluguer tem relação com o tempo em 

que o material está ativado. O senhor Vice-Presidente respondeu que não. O senhor Vereador Luis 

Miguel Duarte referiu que se o Município optar por criar estruturas decorativas próprias poderá, alterá-

las, anualmente, entre as três freguesias, evitando assim que os motivos, de ano para ano, se tornem 

repetitivos em cada localidade do concelho.  ----------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente, ainda a este propósito, referiu que está em análise a hipótese de se abrir 

futuramente procedimento para a decoração de diversas iniciativas bem como a possibilidade de 

apresentar uma candidatura para obtenção de financiamento comunitário para esta despesa.  ----------------  

- A propósito da rotatividade da decoração de Natal, o senhor Vereador Paulo Manzoupo referiu que a 

iluminação das árvores de Natal em cada freguesia, á alternada anualmente.  --------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou o que pretende o Município fazer em termos de 

ocupação do pequeno espaço junto ao Restaurante “Três Bicas” em Viana do Alentejo.  -------------------------  

- O senhor Presidente respondeu que está prevista a colocação de uma “bateria de recicláveis” para 

apoiar quer o Restaurante, quer o edifício do Lar da Santa Casa da Misericórdia. Contudo, referiu que o 

assunto está em aberto, havendo toda a disponibilidade para acolher eventuais sugestões que sejam 

apresentadas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz disse que tendo estado presente na última sessão da Assembleia 

Municipal realizada no passado dia 8 de fevereiro, assistiu à apresentação da Recomendação sobre o 

Posto da G.N.R. de Alcáçovas, por parte do eleito do PSD e à apresentação de uma Moção, pela bancada 

do PS, sobre a necessidade de mais meios humanos e viaturas para o concelho: A Recomendação foi 

rejeitada e a Moção foi aprovada. Disse este Vereador que enquanto que a Moção é generalista e aponta 

a falta de meios humanos e viaturas no concelho, a Recomendação incide sobre o Posto da G.N.R. de 

Alcáçovas pois é a situação deste Posto que tem despoletado maior desagrado na população. Este 

Vereador acrescentou que a população não viu com bons olhos que os cinco efetivos que existiam 

naquele Posto tenham passado para o Posto de Viana do Alentejo, tendo ficado no Posto de Alcáçovas 

apenas um administrativo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente recordou, tal como referiu na sessão da Assembleia Municipal, que em dezembro 

de 2018 foi realizada uma reunião com o Comandante do Destacamento, tendo–lhe sido transmitidas as 

preocupações a nível da falta de efetivos e de viaturas no concelho.  --------------------------------------------------  
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- O senhor Vereador José Filipe Cruz sublinhou que o que está em causa é a mudança operada em 

Alcáçovas e não a escassez de meios no concelho pois a freguesia de Viana tem dezassete ou dezoito 

efetivos para uma área que é menos de metade da área da freguesia de Alcáçovas.  ------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que, em seu entender, o facto da área geográfica ser maior não é relevante 

para esta discussão porque o que está em causa é o espaço urbano. Recordou que na reunião realizada 

nos Paços do Município, em dezembro último, o referido Comandante da GNR informou que pediu ao 

Ministério da Administração Interna, quatro ou cinco vezes mais efetivos do que aqueles que lhe 

enviaram, acreditando que perante esta falta de recursos a sua gestão seja a melhor possível, de forma a 

que se possa garantir a segurança da população do concelho. Referiu ainda o senhor Presidente que na 

última sessão da Assembleia Municipal convidou os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia do 

concelho a desenvolverem algumas ações junto do Comando da GNR e do próprio Ministério da 

Administração Interna, para que todos fiquem melhor esclarecidos sobre um assunto que no seu 

entender é complexo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz insistiu, referindo que gostaria de perceber os motivos pelos quais se 

retiram cinco efetivos do Posto de Alcáçovas e se transferem para o Posto de Viana…  ---------------------------  

- O senhor Presidente relembrou que o comando e a gestão operacional da G.N.R. não são da sua 

responsabilidade… Sublinhou que o que o senhor Comandante do Destacamento referiu é que faz aquilo 

que considera ser a melhor solução, tendo em conta os efetivos insuficientes de que dispõe.  -----------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz acrescentou que poderá existir uma razão plausível para a 

transferência de efetivos do Posto da G.N.R. de Alcáçovas para o Posto da G.N.R. de Viana mas essa razão 

não foi explicada e daí o desagrado da população.  --------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Paulo Manzoupo, reportando-se à ata da sessão da Assembleia Municipal de 13 de 

dezembro de 2002, referiu que já nessa ocasião se falava do possível encerramento do Posto da G.N.R. 

de Alcáçovas, conforme as seguintes intervenções, constantes a fls. 3 e 4 da referida ata:  

“O vogal Francisco Sabino referiu ter ouvido comentar que haveria intenção de suprimir o Posto da G.N.R. 

em Alcáçovas. Pediu informação sobre este assunto”.  ----------------------------------------------------------------------  

“ Quanto à intenção de supressão do Posto da G.N.R. em Alcáçovas, de que falou o vogal Sabino, disse o 

senhor Presidente nada saber desse assunto”. --------------------------------------------------------------------------------  

“O vogal José Jacinto Grave, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, disse que o 

Posto da G.N.R. naquela localidade era composto anteriormente por nove elementos. Devido a 

aposentações e transferências, o número de efetivos passou a quatro. Com as folgas a que cada um tem 

direito, na prática estão no Posto dois ou três elementos. Disse este vogal que a segurança pública é feita 

pelo Posto de Viana”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Vice-Presidente referiu que pelo senhor Ministro da Administração Interna e pela Senhora 

Secretária de Estado da Administração Interna, foi garantido que o Posto da G.N.R. de Alcáçovas não 

encerrará. O senhor Vice-Presidente acrescentou que tendo o senhor Comandante do Destacamento 

pedido cinquenta efetivos para o seu Comando Territorial e tendo-lhe sido concedidos apenas dez, é 

óbvio que ele tem que tomar opções sobre a melhor forma de afetação e de gestão dos efetivos de que 

dispõe. Neste contexto, o senhor Vice-Presidente realçou que a Moção que o PS apresentou na 

Assembleia Municipal e que foi aprovada, põe efetivamente “o dedo na ferida” ao referir a necessidade 

de efetivos e viaturas neste concelho. Disse ainda o senhor Vice-Presidente que havendo diversos casos 

de encerramento de Postos da G.N.R. no distrito de Évora, o que deve ser acautelado é que o Posto de 

Alcáçovas não encerre e que haja segurança para pessoas e bens. O senhor Vice-Presidente sublinhou 

ainda que a Câmara não é responsável pela falta de recursos existente, tal como o senhor Presidente já 

referiu. Em sua opinião, é preciso ter descaramento para que o PSD que enquanto foi Governo “cortou a 

torto e a direito” apresente na Assembleia Municipal a Recomendação que apresentou acerca do Posto 

da G.N.R. de Alcáçovas. Disse ainda o senhor Vice-Presidente que nada garante que com três efetivos em 

Alcáçovas o patrulhamento seja mais eficaz do que nos moldes atuais.  -----------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz perguntou ao senhor Vice-Presidente se ele concordava com a 

metodologia atual ou se preferia o modelo de funcionamento anterior.  ----------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente respondeu que perante os condicionalismos existentes em termos de 

efetivos, não lhe compete questionar a gestão dos meios que crê estar a ser feita da melhor forma 

possível. Sublinhou que a Moção aprovada na Assembleia Municipal refere precisamente a necessidade 

de reforço de meios humanos e de viaturas.  ----------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente, a propósito da Recomendação referida, disse que o membro eleito pelo PSD 

na Assembleia Municipal – Luis Feitor – limitou-se a copiar o que o deputado António Costa da Silva havia 

escrito sobre o assunto. Em sua opinião, essa Recomendação não representa os anseios da população em 

termos de segurança. Disse ainda o senhor Vice-Presidente que em seu entender o senhor Luis Feitor 

“devia ter um pingo de vergonha” e não apresentar a Recomendação que apresentou na Assembleia 

Municipal. “Devia ter presente que foi ele o principal protagonista do fim da autonomia da Escola de 

Alcáçovas, contra tudo e contra todos…”. O senhor Vice-Presidente acrescentou ainda que ele foi 

chamado propositadamente para exercer o “ato nobre” de agrupar as Escolas e agora tem o 

descaramento de apresentar a Recomendação que apresentou sobre o Posto da G.N.R. de Alcáçovas… 

- O senhor Vereador José Filipe Cruz voltou a solicitar ao senhor Presidente que lhe sejam fornecidos os 

dados que solicitou relativamente às receitas e despesas inerentes à água, tendo em conta que o 
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aumento dos tarifários da água, saneamento e resíduos, foram sustentados precisamente no diferencial 

entre as receitas e as despesas desse sistema.  -------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que irá tentar trazer essa informação na próxima reunião.  ------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, atendendo ao avançado estado da obra de Requalificação do 

Santuário da Senhora D’Aires, a cargo da Paróquia, perguntou em que ponto se encontra a Requalificação 

da envolvente ao Santuário, da responsabilidade do Município.  --------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que apesar de se continuar a tentar obter o financiamento comunitário 

para esse projeto, o que ainda não aconteceu, informou que o mesmo está a ser ultimado.  -------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se a obra só será realizada se existir financiamento 

comunitário.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente respondeu que se continuará a tentar a obtenção de financiamento comunitário e 

que está convencido que se conseguirá mais tarde ou mais cedo, referindo contudo que se houver 

capacidade financeira por parte do Município, a obra será realizada mesmo sem financiamento 

comunitário.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 02 de janeiro de 2019 – A 

Câmara aprovou, com três votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 2 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 participaram nesta votação o senhor Presidente e o 

senhor Vereador Luis Miguel Duarte dado que não estiveram presentes na reunião a que a ata se refere.   

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 30 de janeiro de 2019 – A 

Câmara aprovou, com quatro votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 30 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 na reunião a que a ata se refere.  ----------------------------------------  

Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara –  O Senhor Presidente informou que no mês de 

janeiro reuniu com a Direção Geral de Energia e Geologia - Divisão de Pedreiras do Sul, nas suas 

instalações em Évora. A Divisão de Pedreiras do Sul deu conhecimento ao Município da situação irregular 

em que se encontra a pedreira onde se realiza o Festival “Pedreira dos Sons”, particularmente no que diz 

respeito a aspetos relacionados com a segurança. Tendo em conta que no ano de 2018 o Festival não se 
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realizou nesta pedreira, o assunto foi agora retomado e esta reunião de trabalho teve como objetivo a 

garantia da segurança do recinto. A Direção Geral de Energia e Geologia informou o Município que iria 

proceder ao reenvio das respetivas notificações aos responsáveis para que sejam realizadas as 

intervenções necessárias de modo a que a pedreira cumpra as normas de segurança previstas na lei. Por 

estes motivos, o Executivo Municipal entendeu não realizar o Festival “Pedreira dos Sons” em 2019.  ------ 

- O senhor Presidente informou que no dia 31 de janeiro, o Senhor Vice-Presidente e o Chefe do seu 

Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho – participaram na Conferência “Segurança Urbana – Os 

Municípios e a Proteção do Espaço Urbano”, no Convento de São Francisco, em Coimbra. O convite foi 

endereçado Secretaria de Estado da Administração Interna, entidade promotora da iniciativa. ------------- 

- O senhor Presidente informou que também no dia 31 de janeiro, esteve presente numa reunião 

extraordinária da Assembleia Intermunicipal da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da 

Água Pública no Alentejo, em Beja.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que ainda no dia 31 de janeiro, dois Técnicos do Município participaram 

em mais uma reunião relativa ao Projeto Piloto do Voto Eletrónico, na CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central, tendo sido tratados os seguintes pontos: Identificação dos locais de 

votação; locais de formação; plano de formação; elementos das mesas e delegados das listas. Sendo 

Évora o distrito eleito para acolher este Projeto Piloto para as próximas Eleições Europeias de 26 de 

maio, o Senhor Presidente informou que os representantes dos partidos políticos com representação 

nos órgãos autárquicos do Concelho, bem como os Presidentes das juntas de freguesia do Concelho e 

alguns dos seus Técnicos, foram convocados para uma reunião, que decorreu nos Paços do Concelho, 

com o objetivo de se esclarecerem algumas questões relativas a este Projeto Piloto, tendo o Município 

manifestado a disponibilidade dos seus Técnicos que estão a acompanhar o processo, para apoiar no que 

for necessário.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 2 de fevereiro, a convite da Santa Casa da Misericórdia de 

Alcáçovas, participou no almoço que se seguiu à reunião do Secretariado Regional de Évora da União das 

Misericórdias Portuguesas. A Santa Casa ofereceu aos presentes algumas lembranças, entre as quais 

peças de barro e chocalhos, cedidos para o efeito, pelo Município e pela Junta de Freguesia local, 

respetivamente. O almoço decorreu nas instalações da Santa Casa.  --------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 2 de fevereiro decorreram as Finais da Taça Distrital de Futsal 

nos escalões de benjamins, infantis, iniciados e juvenis, no Pavilhão da Escola Gabriel Pereira, em Évora. 

Pela primeira vez, todas as equipas de formação do Sporting Clube de Viana do Alentejo marcaram 

presença nas referidas finais. No escalão dos benjamins, o Sporting Clube de Viana do Alentejo disputou 

e venceu a Taça frente aos Salesianos de Évora. Seguiram-se os jogos dos infantis, tendo o Sporting Clube 
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de Viana do Alentejo defrontado o Lusitano de Évora e dos iniciados, frente ao Futsal Mora. Nestes dois 

escalões o clube de Viana não conseguiu conquistar as taças, destacando-se contudo a admirável 

prestação dos jovens atletas. Para culminar, a equipa de juvenis do Sporting Clube de Viana do Alentejo 

defrontou o Internacional Sport Clube, conquistando a Taça com o excelente resultado de 11-4. O 

Senhor Presidente realçou a bonita moldura humana presente na tarde desportiva, com um apoio 

constante a todas as equipas do Sporting Clube de Viana do Alentejo. Em nome de todo o executivo 

municipal, o Senhor Presidente felicitou todos os jovens atletas, equipas técnicas, órgãos sociais do clube 

e famílias pela presença nestas quatro finais e pela conquista de duas Taças, resultado do trabalho base 

que vem sendo feito na formação. Estiveram presentes o Senhor Presidente e o Chefe do seu Gabinete 

de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que também no dia 2 de fevereiro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo 

esteve presente na Primeira Mostra Gastronómica de Alcáçovas, organizada pela Associação Musical de 

Artes e Tradições de Alcáçovas, como forma de assinalar o 7.º Aniversário do seu Grupo de Cavaquinhos 

do Alentejo. A iniciativa, que decorreu no Pavilhão Multiusos do Sport Club Alcaçovense e que contou 

com o apoio do Município, da Junta de Freguesia local e do Sport Club Alcaçovense; foi composta por um 

Concurso de Sopas e Doces, tendo o Senhor Vereador Paulo Manzoupo integrado o júri, a convite da 

entidade aniversariante.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 4 de fevereiro, conjuntamente com dois Técnicos do 

Município esteve presente em mais uma reunião sobre o Projeto Piloto do Voto Eletrónico, nas 

instalações da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora, a qual contou com a 

participação da Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Dra. Isabel Oneto, 

entre outros elementos desta Secretaria de Estado. Os temas abordados foram o fecho dos temas de 

identificação dos locais de votação; locais de votação; locais de formação; plano de formação; elementos 

das mesas e delegados das listas. Nessa sequência, o Município de Viana enviou uma comunicação aos 

representantes dos partidos políticos e aos Presidentes das Juntas de Freguesia informando do ponto de 

situação. Foi reiterada a disponibilidade dos Técnicos do Município para apoiar em todas as questões 

inerentes ao processo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 5 de fevereiro, conjuntamente com dois Técnicos do 

Município esteve presente na apresentação pública do Projeto Piloto do Voto Eletrónico no distrito de 

Évora, na CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora.  -----------------------------------  

- O senhor Presidente informou que também no dia 5 de fevereiro, participou numa reunião com o 

senhor Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita; a Senhora Secretária de Estado da 

Administração Interna, Dra. Isabel Oneto; o Senhor Secretário de Estado da Proteção Civil, Eng.º Artur 
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Neves e o Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel, no âmbito do Roteiro do 

Ministério da Administração Interna. Na reunião, que decorreu nas instalações da CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central, foram tratados temas relacionados com a Segurança, a Proteção 

Civil, a Descentralização Administrativa de Competências, entre outros. Relativamente à Segurança, o 

Senhor Presidente abordou o senhor Ministro da Administração Interna sobre várias questões, 

nomeadamente: i) Recursos Humanos – redução do número de militares nos Postos do Concelho ao 

longo dos últimos anos; ii) Posto de Alcáçovas da G.N.R. – Guarda Nacional Republicana – foi confirmado 

que o Posto de Alcáçovas não é para encerrar, conforme já tinha sido transmitido pelo Senhor 

Comandante do Comando Territorial da G.N.R. de Évora, aquando de uma reunião nos Paços do 

Concelho, em dezembro último. iii) Viaturas – tendo em conta a idade média das viaturas da GNR do 

concelho de Viana do Alentejo, o Senhor Presidente questionou para quando se prevê a sua substituição. 

O Senhor Ministro respondeu que no final do ano de 2017 foi lançado um concurso plurianual para 

aquisição de 2.200 viaturas, no valor de 50.000.000,00€ (cinquenta milhões de euros), com entrega a 

quatro anos. iv)  Quartel – sobre este ponto, foi transmitido que o processo está a decorrer nos trâmites 

normais, estando previsto o montante de 400.000,00€ (quatrocentos mil euros) na Lei de Programação 

das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviço de Segurança do MAI, conforme consta num 

folheto entregue na referida reunião e que o Senhor Presidente exibiu aos Senhores Vereadores. O 

Senhor Presidente, nesta reunião, solicitou que o concelho de Viana seja contemplado na próxima 

“entrega”, quer de militares, quer de viaturas.  ------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente referiu que no dia 8 de fevereiro, todo o executivo municipal em regime de 

permanência e o Senhor Vereador José Filipe Cruz estiveram presentes na Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, no Salão da Junta de Freguesia de Viana. Na sequência de 

Moções apresentadas pelas bancadas do PS – Partido Socialista e do PSD – Partido Social Democrata 

relativamente à G.N.R., respetivamente sobre o número de efetivos e sobre a manutenção do Posto de 

Alcáçovas, o senhor Presidente transmitiu na sessão da Assembleia a informação dada pelo Senhor 

Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita.  ---------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 9 de fevereiro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe 

do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho assistiram ao Encontro de Sevilhanas, no Cineteatro 

Vianense, promovido pela Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo. Participaram, 

para além da Classe de Dança promotora, a Corazon Flamenco, de Reguengos de Monsaraz; a Escola de 

Dança Amélia Mendoza, de Évora e as Sevilhanas 1.º de janeiro Torranense, do Torrão.  -----------------------  
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- O senhor Presidente informou que no dia 12 de fevereiro, o Senhor Vice-Presidente participou na 

reunião mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, em 

Portel.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de 

competência subdelegada em matéria de administração urbanística - A Câmara tomou conhecimento 

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

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

Ponto seis) Proposta de aprovação da 4.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara aprovou a 4.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------------------- 

Ponto sete) Proposta de aprovação da 2.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos - Com três 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe 

Cruz, a Câmara aprovou a 2.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------- 

Ponto oito) Proposta de aprovação da 3.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara aprovou a 3.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.  -------------------------------  

Ponto nove) Proposta de transferência de verba para a AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo 

Central, no âmbito de processos conjuntos – Na sequência de uma candidatura supramunicipal, 

efetuada pela AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, este Município obteve 10 

conjuntos de ecopontos (30 contentores), atualmente em uso no concelho. A comparticipação, no 

âmbito do POSEUR, foi de 85% cabendo ao Município transferir o montante correspondente aos 15% 

remanescentes. A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a AMCAL – Associação de 

Municípios do Alentejo Central, a importância de 2.044,26 € (dois mil e quarenta e quatro euros e vinte 

seis cêntimos), correspondente aos custos não comparticipados dos 10 conjuntos de ecopontos.  ---------  

Ponto dez) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo, ao 

abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais – Nos termos da proposta da 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral Feminino de 

Viana do Alentejo a importância de 224,10 € (duzentos e vinte e quatro euros e dez cêntimos) relativa ao 

quarto trimestre de 2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto onze) Proposta de transferência de verba para o Restolho – Sons e Sabores do Alentejo, 

Associação Sócio-Cultural, como comparticipação nas despesas de organização do Corso Carnavalesco 

de 2019 – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou 
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por unanimidade transferir para a Associação Restolho – Sons e Sabores do Alentejo, Associação Sócio-

Cultural, a importância de 2.400,00 € (dois mil e quatrocentos euros) como comparticipação nas 

despesas de organização do desfile de Carnaval de 2019, em Viana do Alentejo. --------------------------------  

Ponto doze) Proposta de transferência de verba para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas, 

como comparticipação nas despesas de realização do Corso Carnavalesco em Alcáçovas – Nos termos 

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

transferir para a AJAL - Associação de Jovens de Alcáçovas a importância de 3.000,00 € (três mil euros) 

como comparticipação nas despesas de organização do desfile de Carnaval de 2019, em Alcáçovas.  ------  

Ponto treze) Proposta de transferência de verba para a Associação Grupo de Cantares de Alcáçovas, 

como comparticipação nas comemorações do Dia Internacional da Mulher – Nos termos da proposta da 

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

Associação Grupo de Cantares de Alcáçovas a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como 

comparticipação nas despesas inerentes às comemorações do Dia Internacional da Mulher, que 

decorrerão no dia 10 de março de 2019, em Alcáçovas.  ----------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de aprovação do Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades 

Económicas da Feira Anual das Alcáçovas “Feira do Chocalho” – Com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz e nos termos da 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, foi aprovada a proposta de Regulamento 

Municipal dos Expositores das Atividades Económicas da Feira Anual das Alcáçovas “Feira do Chocalho”, 

após consulta pública do respetivo projeto de Regulamento.  ---------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de fixação dos preços relativos à ocupação de Stands-Cozinha, no âmbito da 

XIX Romaria a Cavalo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou por unanimidade fixar em 450,00 € (quatrocentos e cinquenta euros) acrescidos de 

IVA, o preço relativo à ocupação de cada Stand-Cozinha a instalar por ocasião da XIX Romaria a Cavalo.  

Ponto dezasseis) 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: 

- Antónia de Jesus Pereira Paitio;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Francisco Félix Paitio;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ramiro António de Jesus Pico;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Francisca Maria Pucarinhas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/02/2019  Fl.14 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

Ponto dezassete) 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 166 – Antónia de Jesus Nunes Manilhas – Colocação de teto falso na cozinha e 

substituição de tomada elétrica;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Titular do cartão n.º 673 – Antónia Serrinha Camarro – Substituição de banheira por poliban e 

colocação de duas barras de apoio.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezoito) Proposta de pedido de documentação para legalização de habitação unifamiliar na 

Herdade Vale de Lameira, em Alcáçovas, de que é requerente Pedro Alexandre de Novais Vera Cruz 

(processo n.º 158/16) – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e 

Processual relativa ao Processo n.º 158/16, cujo requerente é Pedro Alexandre de Novais Vera Cruz, a 

Câmara deliberou com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis 

Miguel Duarte e José Filipe Cruz, pronunciar-se favoravelmente à legalização da obra sita na Estrada 

Nacional 2 – Herdade Vale de Lameira – Parcela E, em Alcáçovas, desde que seja apresentada a 

documentação adicional em falta, no prazo máximo de 15 dias a contar da receção da notificação pelo 

requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta para pedido de legalização de um Casão Agrícola e Anexos, sito em Vale de 

Freixo, na freguesia de Alcáçovas, de que é requerente José Luis Reis Maia (processo n.º 2/09) – Nos 

termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo 

n.º 2/09, cujo requerente é José Luis Reis Maia, a Câmara deliberou com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, fixar o prazo de 30 

dias, contados da receção da notificação, para que o requerente apresente o pedido de legalização da 

obra localizada no prédio denominado “Vale de Freixo”, inscrito na matriz sob o artigo 435, Secção HH, 

em Alcáçovas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Pedido de decisão sobre notificação dos proprietários do prédio sito na Rua Médico Sousa, 

n.ºs 59 e 61, em Viana do Alentejo (artigo 1424), para que procedam à apresentação de pedido de 

legalização das construções existentes no prédio, que se encontram em situação ilegal, no âmbito do 

processo n.º 203/18 de que é requerente José Francisco Bandarra Penetra, cabeça-de-casal da herança 

de José Venâncio Penetra – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística 

e Processual relativa ao Processo n.º 203/18, cujo requerente é José Francisco Bandarra Penetra, Cabeça 

de Casal da herança de José Venâncio Penetra, a Câmara deliberou com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, manifestar a 
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intenção de indeferir o pedido de emissão de certidão comprovativa da dispensa de autorização de 

utilização por antiguidade para o prédio sito na Ria Médico de Sousa, n.ºs 59 e 61, em Viana do Alentejo, 

inscrito na matriz sob o artigo 1424. Os motivos desta intenção residem no facto de ser previsível que as 

obras de edificação existentes no edifício tenham sido realizadas sem controlo prévio municipal. Ao 

requerente será concedido o prazo de dez dias úteis para que se pronuncie ao abrigo do direito de 

audiência prévia previsto nos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo. Com 

idêntica votação, foi deliberado ainda notificar o requerente para a possibilidade de apresentar o 

respetivo pedido de legalização das construções existentes no prédio, previsivelmente em situação 

ilegal, concedendo-lhe para o efeito o prazo de trinta dias a contar da data da receção da notificação.  --  

Ponto vinte e um) Pedido de decisão sobre notificação dos proprietários do prédio sito na Rua Médico 

Sousa, n.º 53, em Viana do Alentejo (artigo 1425), para que procedam à apresentação de pedido de 

legalização das construções existentes no prédio, que se encontram em situação ilegal, no âmbito do 

processo n.º 204/18 de que é requerente José Francisco Bandarra Penetra, cabeça-de-casal da herança 

de José Venâncio Penetra – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística 

e Processual relativa ao Processo n.º 204/18, cujo requerente é José Francisco Bandarra Penetra, Cabeça 

de Casal da herança de José Venâncio Penetra, a Câmara deliberou com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, manifestar a 

intenção de indeferir o pedido de emissão de certidão comprovativa da dispensa de autorização de 

utilização por antiguidade para o prédio sito na Ria Médico de Sousa, n.º 53, em Viana do Alentejo, 

inscrito na matriz sob o artigo 1425. Os motivos desta intenção residem no facto de ser previsível que as 

obras de edificação existentes no edifício tenham sido realizadas sem controlo prévio municipal. Ao 

requerente será concedido o prazo de dez dias úteis para que se pronuncie ao abrigo do direito de 

audiência prévia previsto nos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo. Com 

idêntica votação, foi deliberado ainda notificar o requerente para a possibilidade de apresentar o 

respetivo pedido de legalização das construções existentes no prédio, previsivelmente em situação 

ilegal, concedendo-lhe para o efeito o prazo de trinta dias a contar da data da receção da notificação.  --  

Ponto vinte e dois) Proposta de decisão sobre notificação do proprietário do prédio denominado 

“Forca” sito em Aguiar, para que proceda à apresentação de pedido de legalização das construções 

existentes no prédio, que se encontram previsivelmente em situação ilegal, no âmbito do processo n.º 

1/19 de que é requerente José Manuel Pastor Grilo – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 1/19, cujo requerente é José Manuel 

Pastor Grilo, a Câmara deliberou com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores 

Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, notificar o proprietário do prédio sito em Aguiar, 
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inscrito na matriz sob o artigo 27, Secção B, para que apresente o pedido de legalização das construções 

existentes no referido prédio, concedendo-lhe para o efeito o prazo de trinta dias a contar da data de 

receção da notificação.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e três) Proposta de deliberação sobre confirmação de que nunca exerceu o direito de 

reversão relativamente ao lote n.º 15 da Zona Industrial de Viana do Alentejo e proceder ao 

cancelamento da cláusula de reversão, cujo requerente é Mendo António Ruivais Bentinho – Nos 

termos da Informação do Gabinete Jurídico e na sequência do pedido apresentado pelo senhor Mendo 

António Ruivais Bentinho, a Câmara deliberou por unanimidade confirmar que nunca exerceu o direito 

de reversão relativamente ao lote n.º 15, sito na Zona Industrial de Viana do Alentejo, no qual foi 

construída uma oficina de reparação automóvel que obteve em 2015 o alvará de utilização n.º 16. Em 

face do exposto, a Câmara deliberou por unanimidade declarar que nada obsta ao cancelamento da 

cláusula de reversão constante da Ap. 1 de 26/02/2001 do prédio em causa, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Viana do Alentejo sob o n.º 1129/19960228 e inscrito na matriz predial urbana de 

Viana do Alentejo sob o número 2697.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de aprovação de Adenda ao Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 2017/2018 – Nos 

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

unanimidade aprovar a Adenda ao Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares 

aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo de 2017/2018.  -----------------------------------------  

Ponto vinte e cinco) Pedido de autorização para realização de obra por administração direta – Novo 

Refeitório / Bar do Edifício dos Paços do Município – Nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização, por 

administração direta, da obra de construção do novo Refeitório/Bar no edifício sede dos Paços do 

Município, cuja estimativa orçamental é de 3.550,00 € (três mil quinhentos e cinquenta euros) e cujo 

prazo de execução previsto é de 30 dias.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e seis) Propostas de ratificação da realização de obra por administração direta da 

Reparação da Biblioteca de Alcáçovas – Nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de junho, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar a autorizar para a realização, por 

administração direta, da obra de reparação da Biblioteca de Alcáçovas, cuja estimativa orçamental é de 

5.000,00 € (cinco mil euros) e cujo prazo de execução previsto é de 30 dias.  

 

Presença de público: Esteve presente a Presidente da Associação de Jovens de Alcáçovas – Margarida 

Gomes, com o propósito de obter a confirmação do deferimento do pedido que a referida Associação 
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havia apresentado ao Município, no sentido de ser efetuada por este, a reportagem fotográfica do Corso 

de Carnaval de 2019.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente confirmou que o pedido de apoio em causa foi despachado favoravelmente e que 

além da reportagem fotográfica será também efetuada uma reportagem em vídeo.  --------------------------  

Esta jovem solicitou o apoio do Município na preparação das candidaturas para obtenção de 

financiamento, tendo o senhor Presidente sugerido a marcação de uma reunião com a ADRAL – Agência 

de Desenvolvimento Regional do Alentejo, para este efeito.  ----------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Luis Miguel Duarte sublinhou a necessidade de criação do Gabinete de Apoio às 

Associações, precisamente para que o Município possa responder a este tipo de solicitações.  --------------  

A jovem Margarida Gomes referiu que considera que o apoio do Município tem sido bom, tendo tido 

respostas rápidas às suas solicitações e que na sua opinião o problema reside nas próprias Associações e 

não na falta de apoio do Município.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente corroborou esta intervenção referindo que independentemente do nome da 

estrutura, de ter um Gabinete formal ou não, o que interessa é efetivamente a resposta aos pedidos de 

apoio das Associações, e como se viu neste caso o apoio é positivo, tal como noutros.  -----------------------  

 

O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas, tendo a minuta desta ata sido 

aprovada por unanimidade no final da mesma. 

 

 

Eu,                                                                                                          , Chefe da DGR, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

  

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


