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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO
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ATA N.º 04/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 12/02/2020

PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO PERCA PEREIRA
VEREADORES: 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 06/02/2020
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.761,35 €
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 ...................................................................................................... 1.514.720,00 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................. 552.583,54 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................................ 1.875,33 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................. 5.328,32 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950 ............................................................................................................... 19.490,45 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050 ................................................................................................................. 5.430,67 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006435350 ............................................................................................................... 93.551,22 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER ................................................................................................ 90.157,71 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ................................................................................................................ 79.722,27 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ......................................................................................................... 145.441,01 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................................ 149.970,93 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ............................................................................................................. 42.509,65 €
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 ............................................................................................................................. 1.520.481,35 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................ 1.400.072,68 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................................... 120.408,67 €

-1-

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12/02/2020

Fl.2

____________

__________

____________

__________

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 29 de janeiro de 2020; ----------------------3. Informação sobre a atividade da Câmara; -------------------------------------------------------------------------------4. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística; -------------------------------------------5. Proposta de ratificação da 4.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa; ---------------------------6. Proposta de ratificação da 2.ª alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------7. Proposta de aprovação da 5.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa; ---------------------------8. Proposta de aprovação da 3.ª alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos; -------------9. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense, como
comparticipação nas despesas efetuadas com o lanche do Grupo Coral Feminino “Paz e Unidade” e do
Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores, aquando da sua participação no Programa da TVI “A Tarde é
Sua”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como
comparticipação nas despesas da sua Festa de Aniversário; --------------------------------------------------------12. Proposta de atribuição e renovação de Cartões Sociais do Reformado, Pensionista e Idoso; -------------13. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a atribuição de subsídio
no âmbito da Ação Social Escolar à aluna do Pré-Escolar – Ludmyla Castagna da Silva; ---------------------14. Proposta de emissão de licença para realização de Corso Carnavalesco, no dia 23 de fevereiro de
2020, promovido pelo Restolho – Sons e Saberes do Alentejo, Associação Sóciocultural; ------------------15. Proposta de emissão de licença de ruido à Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e Aguiar, para a realização do Baile de Finalistas
2019/2020, no dia 7 de março de 2020 no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo; ----16. Proposta de pedido de isenção por parte da Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e Aguiar, pela emissão de licença de ruido para a
realização do Baile de Finalistas 2019/2020, no dia 7 de março de 2020 no Salão dos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------
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17. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de ruido a João
Manuel Assencadas Fitas, para a realização de uma Audição Musical com música ao vivo, no dia 31 de
janeiro de 2020, no Bar do Sport Club Alcaçovense; ------------------------------------------------------------------18. Proposta de atribuição de apoios em espécie ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, no
âmbito do Espetáculo Imaginário do seu Departamento de Ciências Humanas e Sociais; ------------------19. Pedido de parecer quanto à passagem por este concelho do passeio turístico para viaturas todo-oterreno “Raid O Caminho mais Longo”, o qual terá duas edições em 2020, respetivamente nos dias 4
de abril e 14 de novembro de 2020, o qual tem o seu início em Chaves e fim em São Brás de Alportel;
20. Pedido de parecer para a realização da “38.ª edição da Volta ao Alentejo Crédito Agrícola”, por parte
da Empresa Podium Events, SA, a qual passará neste concelho no dia 20 de março de 2020; ------------21. Proposta de aprovação de Acordo de Formação a celebrar com a Escola Profissional de Alvito, relativo
a Formação em Contexto de Trabalho (Curso Técnico de Informática de Gestão); ----------------22. Proposta de abertura de um Procedimento de Consulta Prévia com convite a três entidades para
execução da Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de
Nossa Senhora d´Aires e designação do respetivo júri, na sequência do Concurso Publico ter ficado
deserto; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. Proposta de aprovação do convite a enviar a três entidades no âmbito da Empreitada de
Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora d´Aires, na
sequência do Concurso Publico ter ficado deserto; -------------------------------------------------------------------24. Proposta de alteração da comparticipação mensal a transferir para a CIMAC – Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central, aprovada na reunião camarária de 29 de janeiro de 2020; ----------25. Proposta de aprovação do Projeto de alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de
Estudo por Carência Económica do Concelho de Viana do Alentejo; -----------------------------------------26. Proposta de deferimento do pedido de redução de 50% do valor das taxas relativamente à licença de
obras de demolição e construção de habitação sitas na Rua Padre Francisco Cardim, n.º 7, em Viana do
Alentejo e de que é requerente Margarida Viegas Pires. --------------------------------------------------------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 referiu que em 2020, a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do
Consumidor mantém as sessões de atendimento jurídico gratuito, no Município de Viana do Alentejo.
Recordou que a iniciativa visa prestar informação na resolução de conflitos de consumo e em situações
de sobre-endividamento das famílias, de modo a que possam fazer as escolhas de consumo mais
acertadas e uma melhor gestão do seu orçamento. O atendimento é efetuado ao abrigo do protocolo
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com a DECO, por um técnico jurista, nas instalações da Câmara Municipal, na última sexta-feira de cada
mês, entre as 14h e as 17h, mediante marcação, que pode ser efetuada por e-mail (gadecon@cmvianadoalentejo.pt), por telefone (266 930 010) ou presencialmente, no Balcão Municipal. Acrescentou
que o referido protocolo foi assinado a 25 de outubro de 2012. -------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou que já se encontra a ser divulgada, através de vários meios de
comunicação social, a Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo, que decorrerá entre 22 e 26 de abril e
que este ano celebrará 20 anos. Será também apresentada no dia 15 de março na BTL – Bolsa e Turismo
de Lisboa, no espaço da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, e no dia 28 de
março terá lugar uma festa de apresentação, na Praça de Touros da Moita, com atividades culturais e
equestres. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, referindo-se ao recreio do Centro Escolar, disse ter tido a
informação de que andava a circular um abaixo-assinado devido à falta de condições desse espaço.
Perguntou se esta situação é ou não do conhecimento da Câmara. --------------------------------------------------- O Senhor Presidente disse não ter qualquer informação sobre isso, referindo que há circuitos de
informação estabelecidos entre o Município e o Centro Escolar, através de uma técnica do Município e
também de outras pessoas que sendo trabalhadoras do Município, exercem funções no Centro Escolar.
Daí que qualquer situação relevante, em princípio, deverá chegar ao conhecimento de executivo. Disse
ainda o Senhor Presidente que aquilo que está em falta no recreio é a colocação dos brinquedos, sendo
que para a escolha dos mesmos se encontra já constituído um grupo de trabalho. ------------------------------- O Senhor Vice-Presidente recordou que há pouco tempo foi realizada uma pequena empreitada para a
colocação do pavimento no pátio do Centro Escolar, tendo este sido totalmente substituído. Assim, a não
ser que tenha surgido uma situação inesperada, disse achar estranho que a existir alguma contestação,
ela se prenda com o estado do piso. ------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu não ter elementos concretos para apresentar e daí que
apenas tenha perguntado se havia conhecimento de algum abaixo-assinado. -------------------------------------O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se já tinha havido alguma evolução quanto ao abrigo a
construir junto à Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, destinado principalmente aos alunos
que aguardam o respetivo transporte. ----------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente, em conformidade com o já anteriormente referido, disse que dado que a Escola
Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa irá ter uma intervenção significativa, tenciona-se, no âmbito da
empreitada, equacionar uma solução mais estrutural que melhor sirva os interesses em presença.
Acrescentou que assim que a obra tiver inicio, essa situação será uma prioridade. -------------------------------
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- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou quais os motivos que levaram à mudança da
localização do sinal de STOP junto à rotunda do Chocalho, em Alcáçovas, tendo o Senhor Vice-Presidente
esclarecido que na origem da alteração esteve uma sugestão do Senhor Cabo Nunes, da Guarda Nacional
Republicana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 29 de janeiro de 2020 – A
Câmara aprovou, com quatro votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 29 de janeiro de
2020. Não participou na votação o Senhor Vereador José Filipe Santos Cruz, dado que não esteve
presente 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) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 30 de
janeiro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente numa reunião extraordinária da Assembleia
Intermunicipal da ATLA – Associação Transfronteiriça Lago Alqueva, na Câmara Municipal (Ayuntamiento)
de Alconchel, em Espanha. ---------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 31 de janeiro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e um
Técnico do Município estiveram presentes no lançamento oficial do Fórum da Energia e Clima, no
Campus Politécnico de Portalegre. De entre os vários presentes, destaca-se o Senhor Ministro do
Ambiente e Ação Climática, Eng.º João Pedro Matos Fernandes. Este Fórum da Energia e Clima é uma
organização da sociedade civil que juntou membros fundadores de todos os países da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa, na promoção de um abraço fraterno da língua portuguesa na luta contra a
Crise Climática. Esta organização internacional juntou, assim, a sociedade civil de Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, e, em
2019 desenhou e preparou a execução dos primeiros projetos em cada um destes países. -------------------- O senhor Presidente referiu que também no dia 31 de janeiro, na qualidade de representante da ANMP
– Associação Nacional de Municípios Portugueses, participou numa reunião da Entidade Regional da
Reserva Agrícola Nacional, nas instalações da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, em
Évora, para apreciação dos pedidos formulados pelos peticionários cujas obras e/ou projetos têm
implicações em matéria de RAN – Reserva Agrícola Nacional. ---------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 1 de fevereiro, o Senhor Vice-Presidente e o Senhor Vereador
Paulo Manzoupo participaram nas comemorações do 8.º aniversário do Grupo de Cavaquinhos do
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Alentejo, da A.M.Ar.T. – Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas, no Pavilhão Multiusos do
Sport Club Alcaçovense. As comemorações integraram a 2.ª Prova Gastronómica e atuações do grupo
aniversariante e dos grupos convidados (Grupo das Cantadeiras da Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos da Freguesia da Senhora da Saúde de Évora e Grupo Musical de Montoito). ---------- O senhor Presidente referiu que no também no dia 1 de fevereiro, esteve presente na Cerimónia de
Entrega de Diplomas aos Finalistas do Ciclo de Formação 2016-2019 da EPRAL – Escola Profissional da
Região Alentejo, na Arena de Évora, a convite da EPRAL. ---------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 3 de fevereiro, todo o executivo em regime de permanência
recebeu, nos Paços do Município, o Senhor Comandante do Destacamento Territorial da GNR – Guarda
Nacional Republicana de Évora, Coronel Joaquim António Vivas; o Senhor 2.º Comandante, TenenteCoronel José Serafim e a Senhora Assessora, Dra. Renata Marques. O Senhor Presidente recordou que o
Senhor Comandante do Destacamento tomou posse no dia 23 de dezembro de 2019, pelo que esta foi
uma visita de apresentação de cumprimentos e de discussão de alguns aspetos relacionados com a
segurança no Concelho. Entre outros assuntos, foram abordados a insuficiência de militares, a
manutenção do Posto de Alcáçovas, o novo Quartel de Viana e a idade elevada das viaturas. ----------------- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a propósito desta reunião, perguntou sobre eventuais
pormenores da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente reafirmou ter-se tratado de uma reunião de apresentação de cumprimentos, na
qual o novo Comandante do Destacamento se inteirou de algumas questões relacionadas com a
segurança no concelho de Viana do Alentejo. Abordadas as quatro principais questões – insuficiência de
militares, manutenção do Posto das Alcáçovas, novo Quartel de Viana e a idade elevada das viaturas –
não foi trabalhada nenhuma delas em concreto, tendo ficado delineado que a próxima reunião de
trabalho deverá ocorrer em Alcáçovas, com convite à participação do Senhor Presidente da respetiva
Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente informou que no dia 3 de fevereiro, com o seu Chefe do Gabinete de Apoio
Pessoal, recebeu o Senhor Presidente do Município de São Miguel (Cabo Verde), Dr. Herménio
Fernandes, com o qual o Município de Viana do Alentejo tem um Protocolo de Geminação. ------------------ O Senhor Presidente informou que no dia 4 de fevereiro, esteve presente na reunião mensal do
Conselho Intermunicipal da CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. ----------- O Senhor Presidente referiu que também no dia 4 de fevereiro, o Chefe da Divisão de Desenvolvimento
Social e Humano participou na reunião preparatória da Semana Cultural de Alcáçovas, que decorrerá
entre 15 e 21 de junho naquela freguesia. A reunião, que teve lugar no Salão da Junta de Freguesia de
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Alcáçovas, foi promovida pela referida Junta e teve como fim a preparação do evento com as associações
locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 5 de fevereiro, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal
esteve presente na inauguração do Espaço de Ensaios do Grupo Las Trianeras, a convite deste, no edifício
do Antigo Hospital de Viana do Alentejo. --------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 10 de fevereiro esteve presente na reunião da Comissão
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, nos Paços do Município. Estiveram também presentes
o Senhor Presidente, o responsável do Serviço Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo e, a nível
de entidades, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, em representação das
juntas de freguesia do Concelho; a GNR – Guarda Nacional Republicana; o ICNF – Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas; a CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo; a ANEPC – Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil e a DRAPAL –
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. Para além de análise e aprovação de processos,
foram ainda solicitados contributos às entidades participantes para a elaboração do respetivo Regimento,
a fim de que a sua aprovação seja efetuada numa próxima reunião. --------------------------------- O Senhor Presidente referiu que também no dia 10 de fevereiro, o Senhor Vice-Presidente esteve
presente no lançamento público da “Rede de Museus de Évora”, no Museu de Évora, a convite da ERTAR
– Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. Esta ação foi presidida pela Senhora Secretária de
Estado do Turismo, Eng.ª Rita Marques, no âmbito da Tour Alentejo/Lezíria do Tejo, a qual contemplou
diversas ações. A “Rede de Museus de Évora” enquadra-se no trabalho de parceria coordenado pela
ERTAR, que engloba o Município de Évora, a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Direção-Geral de
Património Cultural, a Universidade de Évora, a Fundação Eugénio de Almeida, o Palácio Duques de
Cadaval e o Museu do Relógio. ------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente disse ainda que no dia 10 de fevereiro, a PSP – Polícia de Segurança Pública de
Évora promoveu uma ação de atendimento de proximidade em Viana do Alentejo, nos Paços do
Município, relacionada com armas e explosivos (renovação e novas licenças de uso e porte de arma e
explosivos e entrega voluntária de armas). ---------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso
de competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou
conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de competência
subdelegada em matéria de administração urbanística. ------------------------------------------------------------------
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Ponto cinco) Proposta de ratificação da 4.ª alteração permutativa 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 ratificou a 4.ª proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Despesa. --------------Ponto seis) Proposta de ratificação da 2.ª alteração permutativa 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 ratificou a 2.ª proposta de alteração permutativa ao Plano Plurianual de
Investimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de aprovação da 5.ª alteração permutativa 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 5.ª proposta de alteração permutativa Orçamento da Despesa. --------------------Ponto oito) Proposta de aprovação da 3.ª alteração permutativa 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 3.ª proposta de alteração permutativa ao Plano Plurianual de
Investimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao
abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir as seguintes verbas, relativas ao 4.º Trimestre de 2019: ---------------------------------- Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense / Ballet e Sevilhanas - 775,80€ (setecentos e setenta e
cinco euros e oitenta cêntimos); ------------------------------------------------------------------------ ----------------------- Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo – 219,90€ (duzentos e dezanove euros e noventa cêntimos);
- ---------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense,
como comparticipação nas despesas efetuadas com o lanche do Grupo Coral Feminino “Paz e Unidade”
e do Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores, aquando da sua participação no Programa da TVI “A Tarde
é Sua” – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou
por unanimidade transferir para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense a importância de 85,75€
(oitenta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos) como comparticipação nas despesas do lanche do
Grupo Coral Feminino Paz e Unidade e do Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores (ambos integrados na
referida Associação), por ocasião da sua participação no Programa da TVI “A Tarde é Sua”, no dia 23 de
agosto de 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como
comparticipação nas despesas da sua Festa de Aniversário – Nos termos da proposta da Divisão de
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Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação
Equestre de Viana do Alentejo, a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação
nas despesas da sua festa de aniversário. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de atribuição e renovação de Cartões Sociais do Reformado, Pensionista e Idoso Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento
Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social de Reformado,
Pensionista e Idoso, aos seguintes munícipes: ------------------------------------------------------------------------------A) Viana do Alentejo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Augusto Francisco Destapado Amante; -------------------------------------------------------------------------------------- Henriqueta Jacinta de Carvalho Figueiras. ---------------------------------------------------------------------------------B) Alcáçovas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- João António Vidigal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito da mesma proposta, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a renovação do Cartão
Social do Reformado, Pensionista e Idoso, dos seguintes munícipes de Viana do Alentejo: -------------------- Custódia Maria Pires Lagarto Penetra; ------------------------------------------------------------------------------------- Elisa Antónia Lagarto Patão. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a atribuição de
subsidio no âmbito da Ação Social Escolar, à aluna do Pré-Escolar – Ludmyla Castagna da Silva – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por
unanimidade o Despacho do senhor Presidente de 3 de fevereiro de 2020, que concedeu subsidio de
almoço, Escalão B, no âmbito da Ação Social Escolar, à aluna do Ensino Pré-Escolar de Aguiar, Ludmyla
Castagna da Silva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de emissão de licença para realização de Corso Carnavalesco, no dia 23 de
fevereiro de 2020, promovido pelo Restolho – Sons e Sabores do Alentejo, Associação Sóciocultural - A
Câmara deliberou por unanimidade conceder licença à Associação Restolho – Sons e Sabores do Alentejo,
Associação Sociocultural, de Viana do Alentejo, para a realização do Desfile de Carnaval, no dia 23 de
fevereiro do corrente, entre as quinze e dezoito horas.------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de emissão de licença de ruido à Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e Aguiar, para a realização do Baile de
Finalistas 2019/2020, no dia 7 de março de 2020 no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do
Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade conceder licença especial de ruido à Associação de Pais
e Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar para a realização do Baile de Finalistas
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2019/2020, que decorrerá no dia 7 de março de 2020, no salão da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de pedido de isenção por parte da Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e Aguiar, pela emissão de licença de ruido
para a realização do Baile de Finalistas 2019/2020, no dia 7 de março de 2020, no Salão dos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade isentar a Associação de Pais e
Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar, do pagamento das taxas referentes à emissão
da licença especial de ruído para a realização do Baile de Finalistas 2019/2020, que decorrerá no dia 7 de
março de 2020, no Salão da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo.
Nos termos do n.º 7 do artigo 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas do Município, para a concessão da
isenção solicitada foi reconhecido o interesse municipal da iniciativa e foi tomado conhecimento de que a
receita não arrecadada por via desta isenção importa em 67,99€ (sessenta e sete euros e noventa e nove
cêntimos), isto nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do referido Regulamento. ------------------------------Ponto dezassete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de
ruido a João Manuel Assencadas Fitas, para a realização de uma Audição Musical com música ao vivo,
no dia 31 de janeiro de 2020, no Bar do Sport Club Alcaçovense – A Câmara ratificou por unanimidade o
despacho do Senhor Presidente de 30 de janeiro de 2020, através do qual foi concedida licença de ruído a
João Manuel Assencadas Fitas para a realização de uma Audição Musical com música ao vivo no Bar do
Sport Club Alcaçovense, em Alcáçovas, nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2020.-----------------------Ponto dezoito) Proposta de atribuição de apoios em espécie ao Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo, no âmbito do Espetáculo Imaginário do seu Departamento de Ciências Humanas e Sociais –
Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade atribuir os seguintes apoios em espécie que constituirão os prémios aos membros das
equipas vencedoras do Espetáculo Imaginário do Departamento de Ciências Humanas e Sociais do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (anteriormente designado por “Concurso Saber Fazer”):
- trinta pulseiras de campismo para o Abana Viana (representando um valor de duzentos e vinte e cinco
euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quarenta bilhetes de entrada nas Piscinas Municipais (representando um valor de oitenta euros). -------Ponto dezanove) Pedido de parecer quanto à passagem por este concelho do passeio turístico para
viaturas todo-o-terreno “Raid O Caminho mais Longo”, o qual terá duas edições em 2020,
respetivamente nos dias 4 de abril e 14 de novembro de 2020, o qual tem o seu início em Chaves e fim
em São Brás de Alportel – A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável quanto à
passagem por este concelho, da atividade de animação turística “Raid O Caminho mais Longo 2020”,
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passeio para viaturas todo-o-terreno, que terá inicio em Chaves e terminará em São Brás de Alportel. Em
2020, a primeira edição deste evento terá lugar entre 2 e 5 de abril, passando por este concelho no dia 4
de abril. A segunda edição terá lugar entre 12 e 15 de novembro, passando por este concelho no dia 14
de novembro. A atividade promotora é Endless Ways, Lda.-------------------------------------------------------------Ponto vinte) Pedido de parecer para a realização da “38.ª edição da Volta ao Alentejo Crédito Agrícola”,
por parte da Empresa Podium Events, SA, a qual passará neste concelho no dia 20 de março de 2020 –
A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável quanto à passagem por este concelho da
Prova Velocipédica “38.ª Volta ao Alentejo Crédito Agrícola”, organizada pela Podium Events, S.A., e que
decorrerá entre 18 e 22 de março. A passagem por este concelho ocorrerá no dia 20 de março. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de aprovação de Acordo de Formação a celebrar com a Escola Profissional
de Alvito, relativo a Formação em Contexto de Trabalho (Curso Técnico de Informática de Gestão) – A
Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de Acordo de Formação em contexto de trabalho,
a celebrar com a Escola Profissional de Alvito, aceitando como estagiário do Curso de Técnico de
Informática de Gestão o aluno Samuel Teves Cordeiro, no período compreendido entre 18 de fevereiro e
20 de abril de 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de abertura de um Procedimento de Consulta Prévia com convite a três
entidades para execução da Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao
Santuário de Nossa Senhora d´Aires e designação do respetivo júri, na sequência do Concurso Publico
ter ficado deserto – O Senhor Presidente recordou que a 11 de setembro de 2019, em reunião ordinária,
a Câmara Municipal deliberou proceder à abertura do concurso público para adjudicação da Empreitada
de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário da N. Sra. d´Aires, tendo na mesma
data designado o respetivo Júri e aprovado o Caderno de Encargos; o Programa de Concurso; o Plano de
Segurança e Saúde e o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.--------------O anúncio relativo ao Concurso Público em causa – Anúncio n.º 9954/2019, foi publicado no Diário da
República n.º 180, de 19 de setembro de 2019. O prazo para apresentação de propostas decorreu até ao
dia 2 de novembro de 2019, não tendo sido apresentada qualquer proposta. ------------------------------------O Código dos Contratos Públicos na alínea a) do n.º 1 do seu artigo 24.º prevê que se possa adotar o
ajuste direto, qualquer que seja o objeto do contrato, quando em anterior concurso publico nenhum
concorrente tenha apresentado proposta e desde que o caderno de encargos respetivo não seja
substancialmente alterado em relação ao do concurso publico aberto. Porém, o art.º 27-A do mesmo
código, prevê que na situação de ajuste direto acima referida e desde que seja possível o recurso a mais
do que uma entidade, seja adotado o procedimento de consulta prévia. --------------------------------------------
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Assim, nos termos das disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 do art.º 24º e do art.º 27º-A, ambas
do Código dos Contratos Públicos, o Senhor Presidente propôs a abertura de um procedimento de
consulta prévia às seguintes três entidades para adjudicação da empreitada suprarreferida: MANTEIVIAS
Engenharia & Construção; Irmãos Lopes & Cardoso, Lda.; e PINTO MIRANDA- Engenharia e Construção,
Unipessoal. Acrescentou que o Caderno de Encargos não sofreu qualquer alteração. Esta proposta foi
aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Também por unanimidade, a Câmara deliberou designar o Júri deste procedimento, ao abrigo do
disposto no n.º 1 do art.º 67º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição:
Membros efetivos:
Presidente – Francisco António Dias Cardoso, Assistente Técnico; ---------------------------------------------------Primeira Vogal – Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnico Superior – Economia; ----------------------Segundo Vogal – Daniela da Conceição Banha Palhais, Assistente Técnica; ----------------------------------------Membros suplentes:
Primeiro – Maria Gabriela da Silva Rocha, Assistente Técnica; ---------------------------------------------------------Segundo – Maria d´Aires Vera Figueira Vilela, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos; -----------------------Ponto vinte e três) Proposta de aprovação do convite a enviar a três entidades no âmbito da
Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora
d´Aires, na sequência do Concurso Publico ter ficado deserto – A Câmara aprovou por unanimidade o
convite a enviar às três entidades referidas no ponto anterior, no âmbito do Procedimento de Consulta
Prévia para adjudicação da Empreitada de Requalificação Paisagística e Ambiental da Envolvente ao
Santuário da Nossa Senhora D´Aires.------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de alteração da comparticipação mensal a transferir para a CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, aprovada na reunião camarária de 29 de janeiro de
2020 – Na reunião da Câmara Municipal de 2 de janeiro de 2020, foi deliberado transferir para a CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, durante o ano de 2020, a comparticipação mensal de
5.725,79€ (cinco mil, setecentos e vinte e cinco euros e setenta e nove cêntimos). Através de
comunicação recente da CIMAC, já conhecedora da Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2020;
dos consumos anuais reais, fornecidos pelo operador de telecomunicações e dos valores exatos da gestão
e alojamento CTD (Centro de Tecnologias Digitais); foi este Município informado da alteração do valor
mensal a transferir, passando para 4.678,83€ (quatro mil, seiscentos e setenta e oito euros e oitenta e
três cêntimos). A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a transferência mensal do montante
agora indicado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto vinte e cinco) Proposta de aprovação do Projeto de alteração ao Regulamento Municipal de
Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência Económica do Concelho de Viana do Alentejo – A Câmara
deliberou por unanimidade aprovar o projeto de alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de
Bolsas de Estudo por Carência Económica do Concelho de Viana do Alentejo. ------------------------------------Ponto vinte e seis) Proposta de deferimento do pedido de redução de 50% do valor das taxas
relativamente à licença de obras de demolição e construção de habitação sitas na Rua Padre Francisco
Cardim, n.º 7, em Viana do Alentejo e de que é requerente Margarida Viegas Pires – Nos termos da
informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º
187/2019, cuja requerente é Margarida Viegas Pires, a Câmara deliberou por unanimidade reduzir em
50% o montante das taxas devidas pelo licenciamento das obras que a requerente pretende efetuar no
prédio urbano sito na Rua Padre Francisco Cardim, n.º 7, em Viana do Alentejo, dado estarem reunidas as
condições previstas na alínea f) do n.º 5 do artigo 9.º do Regulamento Municipal da Tabela das Taxas do
Município. A redução importa em 293,50€ (duzentos e noventa e três euros e cinquenta cêntimos). –

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,

