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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ATA N.º 22/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 25/09/2019

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

HORA DE ENCERRAMENTO: 16:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS:

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 19/09/2019
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.255,66 €
FUNDOS DE MANEIO ................................................................................................................................................ 3.552,00 €
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 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ...................................................................................................... 1.703.901,27 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................. 737.164,04 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................................ 3.698,10 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................. 7.050,27 €
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 ............................................................................................... 118.287,78 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ................................................................................................................ 63.639,86 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ......................................................................................................... 124.210,17 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................................ 153.123,96 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ............................................................................................................. 42.852,74 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 ............................................................................................................. 50.864,41 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000501-1 DPRA .............................................................................................. 250.000,00 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214 ............................................................................................................. 34.537,60 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................................. 1.709.156,93 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................ 1.586.978,49 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................................... 122.178,44 €
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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 11 de setembro de 2019; -------------------3. Informação sobre a atividade da Câmara; --------------------------------------------------------------------------------4. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de competência
subdelegada em matéria de administração urbanística; -------------------------------------------5. Proposta de ratificação da 27.ª alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------6. Proposta de ratificação da 20.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------7. Proposta de aprovação da 13.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; -----------------------------8. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que isentou a Associação Cultural e
Recreativa Alcaçovense do pagamento das taxas relativas à emissão de uma licença especial de ruido
para a realização de um Arraial em frente ao Bar do Bêco, no dia 14 de setembro de 2019; --------------9. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença especial de ruido à
Associação Cultural e Recreativa para a realização de um Arraial em frente ao Bar do Bêco, no dia 14
de setembro de 2019; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença especial de ruido a
Maria Manuela da Silva Mateus para a realização de um baile/festa de aniversário da “Taberna da
Maria” no espaço público em frente ao seu estabelecimento, no dia 14 de setembro de 2019; ----------11. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à Associação
Equestre de Viana do Alentejo, para funcionamento de uma corrida de touros, no recinto da Feira
D’Aires/2019, no dia 22 de setembro de 2019; -------------------------------------------------------------------------12. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à Associação
Equestre de Viana do Alentejo, para funcionamento de uma vacada popular, no recinto da Feira
D’Aires/2019, no dia 21 de setembro de 2019; -------------------------------------------------------------------------13. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença a Diversões Simões,
Ld.ª, para a instalação e funcionamento de uma Pista Infantil de Carros de Choque no recinto da Feira
D’Aires/2019, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019; ----------------------------------------------------------------14. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença a Diversões Simões,
Ld.ª, para a instalação e funcionamento de uma Pista Infantil de com trilho no recinto da Feira
D’Aires/2019, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019; ----------------------------------------------------------------
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15. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença a Francisco Manuel
Rosa Bicho, para a instalação e funcionamento de um Carrossel Infantil, no recinto da Feira
D’Aires/2019, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019; ----------------------------------------------------------------16. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença a Diamantino José
Maldonado, para a instalação e funcionamento de uma Pista de Carros de Choque de Adultos, no
recinto da Feira D’Aires/2019, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019; ------------------------------------------17. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença a Miguel Ângelo Grilo
Bôto, para a instalação e funcionamento de um Carrossel de Adultos, no recinto da Feira D’Aires/2019,
nos dias 21 e 22 de setembro de 2019; ----------------------------------------------------------------18. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença a Filipa Alexandra
Simão das Dores Rosa Judas, para a instalação e funcionamento de um Trampolim / Camas Elásticas,
no recinto da Feira D’Aires/2019, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019; --------------------------------------19. Pedido de ratificação do despacho do senhor Presidente que isentou a CIMAC – Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central, do pagamento do Stand que lhe foi atribuído para participação na
Feira D’Aires/2019; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou o apoio de 50% do passe
escolar à aluna Rute Sofia Maia Mendes, que frequenta estabelecimento de ensino fora do concelho;
21. Proposta de emissão de parecer relativo à passagem por este concelho do Passeio de viaturas 4x4 “O
Caminho Mais Longo”, organizado pela Endless Ways, Ld.ª; --------------------------------------------------------22. Proposta de transferência de verba para o Clube da Natureza de Alvito, como comparticipação nas
despesas suportadas com a realização de atividades de atletismo dirigidas à população deste concelho;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como
comparticipação na organização de uma Garraiada, por ocasião da Feira D’Aires/2019; -------------------24. Proposta de deliberação sobre o inicio de procedimento relativo à elaboração do Projeto de
Regulamento da Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo; --------------------------------------------------------25. Proposta de emissão de parecer relativo ao atravessamento deste concelho da prova desportiva “9.º
Raide de BTT dos Santos 2019”, requerido pela Câmara Municipal de Alvito; ---------------------------------26. Proposta de deliberação sobre a legalização das obras de ampliação efetuadas no prédio sito na Rua
da Serrinha, n.º 25, em Viana do Alentejo, de que é requerente Capitolina da Conceição Rebocho
Barras Martins (cabeça de casal da herança de Manuel Vicente Barras); -----------------------------------------
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27. Proposta de deliberação sobre a notificação à requerente (Jacinta Antónia Rosa Lima Branco – cabeça
de casal da herança de Horário António Fialho Duarte Branco) para suprir as insuficiências encontradas
na obra sita na Rua do Lagar Velho, n.º 10, em Viana do Alentejo; ------------------------------28. Proposta de deliberação sobre a notificação ao requerente, senhor Manuel de Jesus Magoito da Luz,
para suprir as insuficiências encontradas nas obras efetuadas no prédio sito na Rua Luis de Camões, n.º
10, em Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------29. Proposta de dispensa do pagamento das taxas municipais por parte do Grupo Cultural e Desportivo de
Aguiar, relativamente à autorização de utilização do edifício destinado a balneários do campo de jogos,
sito na Herdade dos Casões. ----------------------------------------------------------------------------------------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 no passado dia 19 de setembro, foram publicados, em
Diário da República, os avisos de abertura de três Concursos Públicos relativos às seguintes Empreitadas
do Município de Viana do Alentejo:
i) “Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário da Nossa Senhora
D’Aires”, com um preço base de 700.000,00€ (setecentos mil euros) e que visa dotar a envolvente ao
Santuário de um espaço passível de utilização por parte da população e visitantes, respeitando não
apenas o património existente, mas também os seus utilizadores. Para além da requalificação da praça de
receção do Santuário, de modo a dignificar o espaço, pretende-se, igualmente, dar resposta às
necessidades de utilização do espaço de acordo com as atividades previstas ao longo do ano. Assim,
durante a intervenção serão desenhados vários espaços pedonais, zonas de estacionamento e estruturas
para dar resposta à realização de feiras, romarias e procissões. Esta obra será cofinanciada por fundos
comunitários, através do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional do Alentejo 2020; -------ii) “Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3”,
com um preço base de 550.000,00€ (quinhentos e cinquenta mil euros). Recorda-se que já existiram duas
fases anteriores, a primeira com início em 2013. Esta fase (fase 3), tal como as duas anteriores, visa
reabilitar mais alguns arruamentos, renovando o pavimento, permitindo uma melhor circulação pedonal,
bem como a substituição das redes de águas e esgotos e também telecomunicações. Permitirá,
consequentemente, uma menor ocorrência de roturas de água e uma melhor qualidade no fornecimento.
Esta obra será também cofinanciada por fundos comunitários, através do FEDER – Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional do Alentejo 2020; --------------------------------------------------------------iii) “Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar”, com um preço base de 950.000,00€
(novecentos e cinquenta mil euros) e que visa a criação de um equipamento social que permita também
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atividades culturais, recreativas e desportivas. A obra, que ocupará uma área aproximada de 1000m2,
inclui um pavilhão com áreas de apoio de balneários, uma biblioteca e um espaço destinado ao
voluntariado, para além de espaços comuns, como o apoio das instalações sanitárias, café, entre outros.
Também esta obra será cofinanciada por fundos comunitários, através do FEDER – Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional do Alentejo 2020. ------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que já encontra divulgado o Edital com as datas, horas e locais da
Campanha de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica, tutelada pela DGAV – Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária. Assim:
» No dia 27 de setembro, a vacinação decorrerá no Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo, a partir das
8h; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» No dia 28 de setembro, no período da manhã (a partir das 8h) a vacinação decorrerá na freguesia de
Aguiar, no terreno do Município que serve de Estaleiro Municipal; --------------------------------------------------» Também no dia 28 de setembro, no período da tarde (a partir das 14h) a vacinação decorrerá em
Alcáçovas, no Estaleiro Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda no período de antes da ordem do dia, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que teve
conhecimento da existência de alguns casos em que uma Empresa confrontou a EDP com a falta de
entrega de verbas aos Municípios, recebidas de diversas entidades. Disse este Vereador que lhe foi
transmitido que houve um Município que arrecadou cerca de um milhão e quatrocentos mil euros e que
houve outro que recebeu cerca de quatrocentos mil euros. ------------------------------------------------------------- O senhor Presidente disse que está disponível para que seja averiguada esta possibilidade no tocante a
este Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou ainda qual é a posição deste Município sobre o IC 33,
concretamente quais as ações que têm sido levadas a cabo. ------------------------------------------------------------ O senhor Presidente esclareceu que o Município continua interessado em que o trajeto do IC 33 abranja
este concelho, embora na última reunião realizada sobre o assunto, não tenham sido solicitados
contributos individuais aos Municípios. --------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte chamou a atenção para a publicação de um Diploma, que não
referiu em concreto, acerca da possibilidade de legalização de armas, sem penalizações, durante um
período transitório. Sugeriu que esta possibilidade legal seja confirmada e divulgada aos munícipes. ------- O senhor Presidente considerou importante a averiguação deste assunto, transmitindo que irá solicitar
aos Serviços que esclareçam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos:
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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 11 de setembro de 2019 –
Com quatro votos favoráveis foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 11 de setembro de 2019.
Não participou na votação o senhor Vereador José Filipe 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 11 de
setembro, esteve presente na reunião ordinária do Conselho Geral de Educação do Agrupamento de
Escolas de Viana do Alentejo, no Centro Escolar. --------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 12 de setembro, 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, para
apreciação dos pedidos formulados pelos peticionários cujas obras e/ou projetos têm implicações em
matéria de RAN – Reserva Agrícola Nacional. -------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que no dia 13 de setembro, no âmbito da iniciativa “Viana em Festa”,
decorreu a Caminhada Noturna “Pela Família, pela Saúde…”, organizada pela UCC – Unidade de Cuidados
na Comunidade e pela CPCJVA – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, na
qual participou o Senhor Vereador Paulo Manzoupo. --------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que no dia 14 de setembro, inseridas na programação do “Viana em Festa”,
decorreram várias iniciativas, nomeadamente a inauguração da Feira do Livro na Biblioteca Municipal de
Viana do Alentejo; o V Encontro de Poetas Populares do Concelho, no Cineteatro Vianense; a
performance poética “Ainda que Pese”, na Biblioteca Municipal de Viana e o Baile da Feira D’Aires, na
sede da Sociedade Vianense, Associação promotora. O Senhor Presidente informou que a Feira do Livro
decorreu até ao dia 20 de setembro. O Senhor Presidente destacou ainda o V Encontro de Poetas
Populares, no qual participaram 14 poetas (algumas crianças) declamando poemas. Recordou que o
executivo municipal editou o II e o III volumes dos livros “Poetas e Poesia Popular do Concelho de Viana
do Alentejo”, de Luísa Bagão. Entretanto, foi também publicada uma edição fac-similada do I volume do
referido livro, editado em 1983, com a participação de poetas das três freguesias. Referiu ainda o senhor
Presidente que nem só de poesia se fez o encontro, tendo também atuado o Grupo Coral “Velha Guarda”
de Viana do Alentejo e o Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas. O executivo em regime de
permanência esteve presente nas iniciativas referidas. ---------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente informou que também no dia 14 de setembro, o Senhor Vice-Presidente esteve
presente nas comemorações do 468.º aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, as quais
decorreram nas respetivas instalações. ---------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que ainda no âmbito do “Viana em Festa”, no dia 15 de setembro, decorreu
o lançamento do livro “Cronicas de uma vida policial”, do vianense João Carlos Realista, iniciativa na qual
esteve presente com o Chefe do seu Gabinete de apoio pessoal e que teve lugar na Biblioteca Municipal
de Viana do Alentejo. Também no mesmo âmbito e no dia 15 de setembro, teve lugar o espetáculo de
fado “Regressos”, no Cineteatro Vianense, no qual esteve presente todo o executivo em regime de
permanência. ---------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 16 de setembro, o Senhor Vice-Presidente e um Técnico
Superior do Município, participaram numa reunião promovida pela ERTAR – Entidade Regional de
Turismo do Alentejo e Ribatejo, no Évora Hotel, relacionada com o projeto da Rede de Infraestruturas
para o Autocaravanismo do Alentejo e Ribatejo – Criação de Áreas de Serviço (ASA). Foi recordado que
este projeto ascende a um investimento de cerca de 5.000.000,00€ (cinco milhões de euros) em 27
Municípios, entre os quais Viana do Alentejo. Sobre este Concelho, o senhor Presidente relembrou que a
candidatura para o investimento foi aprovada, tendo também sido assinado o contrato numa cerimónia
que decorreu no passado dia 25 de junho, no Convento do Espinheiro, em Évora. O investimento será de
cerca de 130.000,00€ (cento e trinta mil euros), o que origina um financiamento não reembolsável de
70% do montante elegível, ou seja, de cerca de 91.000,00€ (noventa e um mil euros). O senhor
Presidente referiu que este projeto pretende requalificar as já existentes Áreas de Serviço em Alcáçovas e
em Viana do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente salientou que no dia 16 de setembro, todo o executivo municipal esteve presente
na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, que decorreu no Salão da Junta de
Freguesia de Viana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que no dia 17 de setembro, no âmbito do “Viana em Festa”, teve lugar a
apresentação do livro “O Mistério de Campolide”, de Francisco Moita Flores. O Senhor Vereador Paulo
Manzoupo e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal estiveram presentes na iniciativa, que decorreu
na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo. O Senhor Presidente referiu que esta iniciativa encerrou o
“Viana em Festa”, que decorreu entre os dias 8 e 20 de setembro, numa organização do Município de
Viana e da Junta de Freguesia local. À semelhança das edições anteriores, o programa foi muito
diversificado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que no dia 20 de setembro teve início mais uma edição da Feira D’Aires.
Estiveram presentes na inauguração, para além de todo o executivo em regime de permanência, o
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Senhor Presidente da Assembleia Municipal e demais membros deste órgão, o Senhor Diretor do Centro
Distrital da Segurança Social, Dr. José Ramalho; a Senhora Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Dra.
Ana Paula Amendoeira; o Senhor Presidente da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e
Ribatejo, Dr. Ceia da Silva; o Senhor Comandante do CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro
de Évora, Dr. José Ribeiro; a Senhora Diretora do CEFPE - Centro de Emprego e Formação Profissional de
Évora, Dra. Paula Caeiro; o Senhor Presidente do Conselho Diretivo da ARS – Autoridade Regional de
Saúde do Alentejo, Dr. José Robalo; a Senhora Diretora Executiva do ACES – Agrupamento de Centros de
Saúde do Alentejo Central, Dra. Maria Laurência Gemito; o Senhor Diretor Regional de Agricultura e
Pescas do Alentejo, Eng.º José Calado; os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho e
vários representantes de entidades e associações locais. Neste dia, depois da inauguração, atuou a Classe
de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo, seguindo-se o concerto de Bárbara Bandeira. A
noite terminou no “Next Moments”, com o Dj Lorenzo e a Dj Lady F. No dia 21 de setembro decorreu o
Passeio a Cavalo Feira D’Aires 2019 (organizado pela Associação Equestre de Viana do Alentejo) e durante
a tarde houve animação musical com Luís Simenta, seguindo-se Cante Alentejano, nas vozes do Grupo
Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, do Grupo Coral Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade” de
Alcáçovas, do Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas, do Grupo Coral de Aguiar e do Grupo Coral
Juvenil “Os Trabalhadores” de Alcáçovas. Teve ainda lugar o II Concurso do Cão da Serra de Aires. Sobre
este Concurso, o Senhor Presidente referiu que o mesmo é promovido pela Associação do Cão da Serra
de Aires, com o apoio do Município e pretende, para além de preservar esta raça autóctone em vias de
extinção, acrescentar uma componente rural à centenária Feira D’Aires. Disse o senhor Presidente que a
Garraiada (organizada pela Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo) foi cancelada
devido às condições meteorológicas (chuva). À noite, atuou o Grupo de Hip-Hop de Aguiar, seguindo-se o
concerto com Nelson Freitas. Este dia terminou no “Next Moments”, com o Dj Edu, ALIVE e Meninos da
Favela. No dia 22 de setembro teve lugar o 19.º Grande Prémio de Atletismo Feira D’Aires – Memorial
Luís Filipe Branco (organizado pelo Município; o CNA – Clube da Natureza de Alvito e o CAVA – Clube de
Atletismo de Viana do Alentejo) e a Caminhada Luís Filipe Branco (organizada pelo Município e pela
Associação dos Amigos das Alcáçovas / Projeto Alcáçovas Outdoor Trails). O Senhor Presidente realçou
que o Município voltou a prestar homenagem, nesta sexta edição, a Luís Filipe Martins Branco, uma
personalidade que muito contribuiu para o desenvolvimento do desporto no Concelho, tendo sido
fundador da Secção de Atletismo do SCVA – Sporting Clube de Viana do Alentejo, através do qual
organizou, a partir de 1982, o Grande Prémio de Atletismo Feira D’Aires. No período da tarde, atuou o
Grupo de Cavaquinhos do Alentejo da A.M.Ar.T – Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas,
seguindo-se Cante Alentejano com o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo e o Grupo Coral “Velha
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Guarda” de Viana do Alentejo. Seguiu-se o VI Festival de Acordeão (organizado pela Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo) e o X Festival de Folclore Feira D’Aires, com a
participação do Rancho Etnográfico “Os Camponeses” de Arraiolos e o Rancho Folclórico Flor do Alto
Alentejo. No dia 22 teve ainda lugar a XIII Grande Corrida de Touros, com os cavaleiros Filipe Gonçalves,
Luís Rouxinol Jr. e Mara Pimenta, com os Grupos de Forcados Amadores de São Manços e de Moura e
com touros da Ganadaria do Monte de Cadema (organizada pela Associação Equestre de Viana do
Alentejo). À noite decorreu o V Encontro de Música Popular – “Alentejo É Nossa Terra” (organizado pela
Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova), seguindo-se animação musical com Jorge Nunes.
No dia 23 de setembro atuou o Grupo de Flamenco “Las Trianeras” e o artista Quim Barreiros encerrou
esta edição da Feira D’Aires. O senhor Presidente referiu que houve também um programa religioso
próprio, preparado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo e concluiu dizendo que, embora
ainda não tenha sido realizada a reunião de avaliação do evento, considera o balanço global positivo.
Acrescentou que tendo em conta a dimensão e complexidade do evento, haverá sempre aspetos a
corrigir e a melhorar. ------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 24 de setembro participou na cerimónia de assinatura de um
Protocolo de Cooperação entre os Municípios de Viana do Alentejo, Alandroal e Portel com a Associação
Dignitude, no Auditório da Câmara Municipal de Alandroal, para adesão ao Programa abem: Rede
Solidária do Medicamento. Esclareceu que o referido programa tem por objetivo garantir o acesso ao
medicamento, a qualquer cidadão que, em Portugal, se encontre em situação de carência económica que
o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita
médica. Os beneficiários deste programa poderão obter gratuitamente os medicamentos genéricos
comparticipados pelo SNS – Serviço Nacional de Saúde e prescritos pelo médico. Quando o medicamento
prescrito não tiver genérico associado, será entregue o medicamento de marca de forma gratuita. Cada
pessoa abrangida terá uma comparticipação do Município no valor de 100,00€ anuais, sendo o resto da
faturação suportada pela Associação. Esclareceu ainda o senhor Presidente que a operacionalização desta
Rede Solidária do Medicamento está alicerçada na capacidade e logística das Farmácias Portuguesas. O
Senhor Presidente recordou que o Município já tem vários instrumentos de apoio social, mas nenhum
deles nesta área dos medicamentos. Informou que o Município já se encontra a trabalhar num
Regulamento próprio sobre esta matéria, mas tendo havido o contacto da Associação Dignitude e
considerando o interesse do projeto, decidiu-se aderir. O senhor Presidente conclui referindo que o que
se pretende, em suma, é continuar a apoiar as famílias mais carenciadas e, em última análise, continuar a
melhorar a qualidade de vida dos munícipes. -----------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente referiu que no dia 25 de setembro decorreu um rastreio gratuito de diabetes para
os trabalhadores do Município, promovido por este, no âmbito da Medicina no Trabalho. Esta ação
pretendeu alertar para os fatores de risco da diabetes, para a importância do diagnóstico precoce, bem
como para a necessidade de adoção de hábitos saudáveis. No âmbito da Medicina no Trabalho, o senhor
Presidente recordou que todos os trabalhadores do Município de Viana dispõem de serviços gratuitos de
psicologia, para além de toda a panóplia diretamente relacionada com a dita Medicina. Sobre as
consultas de Psicologia, recordou que as mesmas decorrem na primeira quarta-feira de cada mês, no
gabinete médico, instalado no Estaleiro Municipal, em Viana. Relembrou que o serviço surgiu depois de
detetadas algumas necessidades de âmbito psicossocial relacionadas com o trabalho, que podem afetar a
saúde direta ou indiretamente. Um dos objetivos do executivo municipal é continuar a melhorar as
condições de trabalho de todo o seu pessoal, considerando que uma das formas é, de facto, proporcionar
uma melhor saúde no trabalho. Acrescentou que o balanço é, até ao momento, positivo. --Ponto quatro) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso
de competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou
conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de competência
subdelegada em matéria de administração urbanística. -----------------------------------------------------------------Ponto cinco) Proposta de ratificação da 27.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 ratificou a 27.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de ratificação da 20.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 ratificou a 20.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------Ponto sete) Proposta de aprovação da 13.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 13.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -----------------Ponto oito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que isentou a Associação
Cultural e Recreativa Alcaçovense do pagamento das taxas relativas à emissão de uma licença especial
de ruido para a realização de um Arraial em frente ao Bar do Bêco, no dia 14 de setembro de 2019 – A
Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Senhor Presidente de 13 de setembro de 2019, que
concedeu à Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense a isenção do pagamento das taxas relativas à
emissão de uma licença especial de ruído para a realização de um Arraial para angariação de fundos para
as atividades da Associação, no dia 14 de setembro de 2019. Na concessão desta isenção foi reconhecido
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o interesse municipal da iniciativa e tomado conhecimento de que o montante da receita não arrecadada
é de 58,72 € (cinquenta e oito euros e setenta e dois cêntimos). ----------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença especial
de ruido à Associação Cultural e Recreativa para a realização de um Arraial em frente ao Bar do Bêco,
no dia 14 de setembro de 2019 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Senhor Presidente
de 13 de setembro de 2019, que concedeu licença especial de ruído à Associação Cultural e Recreativa
Alcaçovense, para a realização de um Arraial, no dia 14 de setembro de 2019, em Alcáçovas. ---------------Ponto dez) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença especial de
ruido a Maria Manuela da Silva Mateus para a realização de um baile/festa de aniversário da “Taberna
da Maria” no espaço público em frente ao seu estabelecimento, no dia 14 de setembro de 2019 – A
Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Senhor Presidente de 12 de setembro de 2019, que
concedeu licença especial de ruído a Maria Manuela da Silva Mateus, para a realização de um Baile
comemorativo do aniversário da “Taberna da Maria”, no espaço frente ao referido estabelecimento, na
Rua Médico Sousa, em Viana do Alentejo, no dia 14 de setembro de 2019. ---------------------------------------Ponto onze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à
Associação Equestre de Viana do Alentejo, para funcionamento de uma corrida de touros, no recinto
da Feira D’Aires/2019, no dia 22 de setembro de 2019 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho
do senhor Presidente de 19 de setembro de 2019, que concedeu à Associação Equestre de Viana do
Alentejo a licença de recinto improvisado para a realização de uma corrida de touros, no dia 22 de
setembro de 2019, no recinto junto ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo. ------Ponto doze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à
Associação Equestre de Viana do Alentejo, para funcionamento de uma vacada popular, no recinto da
Feira D’Aires/2019, no dia 21 de setembro de 2019 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do
senhor Presidente de 20 de setembro de 2019, que concedeu à Associação Equestre de Viana do Alentejo
a licença necessária para a realização de uma vacada popular, no dia 21 de setembro de 2019, na praça
de touros instalada no recinto junto ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo. ------Ponto treze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença a
Diversões Simões, Ld.ª, para a instalação e funcionamento de uma Pista Infantil de Carros de Choque
no recinto da Feira D’Aires/2019, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019 – A Câmara ratificou por
unanimidade o despacho do senhor Presidente de 19 de setembro de 2019 que concedeu licença a José
da Silva Simões, Gerente da Firma “Diversões Simões, Ld.ª” para a instalação e funcionamento de uma
Pista Infantil de Carros de Choque denominada “Mini Troll King Kong”, no recinto da Feira D’Aires, nos
dias 21 e 22 de setembro de 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença a
Diversões Simões, Ld.ª, para a instalação e funcionamento de uma Pista Infantil com trilho no recinto
da Feira D’Aires/2019, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019 – A Câmara ratificou por unanimidade o
despacho do senhor Presidente de 19 de setembro de 2019 que concedeu licença a José da Silva Simões,
Gerente da Firma “Diversões Simões, Ld.ª” para a instalação e funcionamento de uma Pista Infantil com
Trilho denominada “Magic Cars”, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019. ----Ponto quinze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença a
Francisco Manuel Rosa Bicho, para a instalação e funcionamento de um Carrossel Infantil, no recinto da
Feira D’Aires/2019, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019 – A Câmara ratificou por unanimidade o
despacho do senhor Presidente de 19 de setembro de 2019 que concedeu licença a Francisco Manuel
Rosa Bicho para a instalação e funcionamento do Carrossel Infantil “Eurodisney” no recinto da Feira
D’Aires, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019. ----------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença a
Diamantino José Maldonado, para a instalação e funcionamento de uma Pista de Carros de Choque de
Adultos, no recinto da Feira D’Aires/2019, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019 – A Câmara ratificou
por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 19 de setembro de 2019 que concedeu licença a
Diamantino José Maldonado, para a instalação e funcionamento de uma Pista de Automóveis de Adultos,
denominada “Rally Algarve”, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019. ----------Ponto dezassete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença a
Miguel Ângelo Grilo Bôto, para a instalação e funcionamento de um Carrossel de Adultos, no recinto da
Feira D’Aires/2019, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019 – A Câmara ratificou por unanimidade o
despacho do senhor Presidente de 20 de setembro de 2019 que concedeu licença a Miguel Ângelo Grilo
Boto para a instalação e funcionamento do Carrossel de Adultos denominado “Super Carrossel Vieira”, no
recinto da Feira D’Aires, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019. --------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença a Filipa
Alexandra Simão das Dores Rosa Judas, para a instalação e funcionamento de um Trampolim / Camas
Elásticas, no recinto da Feira D’Aires/2019, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019 – A Câmara ratificou
por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 20 de setembro de 2019 que concedeu licença a
Filipa Alexandra Simão das Dores Rosa Judas para a instalação e funcionamento de um Trampolim /
Camas Elásticas, no recinto da Feira D’Aires, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019. ---------------------------Ponto dezanove) Pedido de ratificação do despacho do senhor Presidente que isentou a CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, do pagamento do Stand que lhe foi atribuído para
participação na Feira D’Aires/2019 – Com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos
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senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara ratificou o despacho do senhor
Presidente de 18 de setembro de 2019, que isentou a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central do pagamento do Stand que lhe foi atribuído para participação na Feira D’Aires de 2019. As
razões subjacentes ao deferimento do pedido de isenção de pagamento apresentado pela CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central residem no facto desta Entidade ser parceira do
Município em diversos projetos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou o apoio de
50% do passe escolar à aluna Rute Sofia Maia Mendes, que frequenta estabelecimento de ensino fora
do concelho – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor Presidente de 12 de setembro de 2019, que
determinou comparticipar em 50% o passe escolar da seguinte aluna do ensino secundário que frequenta
um estabelecimento de ensino fora do concelho no ano letivo 2019/2020, dado que o curso pretendido
não existe na área de residência:
- Rute Sofia Maia Mendes, residente na freguesia de Alcáçovas e matriculada no 11.º, no curso CientificoHumanístico de Artes Visuais na Escola Gabriel Pereira, em Évora. ---------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de emissão de parecer relativo à passagem por este concelho do Passeio de
viaturas 4x4 “O Caminho Mais Longo”, organizado pela Endless Ways, Ld.ª – A Câmara deliberou por
unanimidade emitir parecer favorável ao licenciamento da atividade de animação turística “O Caminho
Mais Longo”, organizada pela Sociedade Endless Ways, Ld.ª, destinado a viaturas 4 x 4, que atravessará
Portugal de Norte a Sul, entre 7 e 10 de novembro de 2019, passando por este concelho. -------------------Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para o Clube da Natureza de Alvito, como
comparticipação nas despesas suportadas com a realização de atividades de atletismo dirigidas à
população deste concelho – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a
Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Clube da Natureza de Alvito a importância de 800,00
€ (oitocentos euros), como comparticipação nas despesas de realização de atividades de atletismo
dirigidas à população do concelho de Viana do Alentejo. --------------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do
Alentejo, como comparticipação na organização de uma Garraiada, por ocasião da Feira D’Aires/2019 –
Nos termos da proposta da Divisão de 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 de realização de uma garraiada no dia 21 de
setembro de 2019, por ocasião da Feira D’Aires. ---------------------------------------------------------------------------
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Ponto vinte e quatro) Proposta de deliberação sobre o inicio de procedimento relativo à elaboração do
Projeto de Regulamento da Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo – Com base na informação da
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara deliberou
por unanimidade desencadear o procedimento de elaboração do Regulamento da Biblioteca Municipal
de Viana do Alentejo, fixando o prazo de 30 dias seguidos, contados da publicitação do início do
procedimento na página oficial do Município, para a receção de eventuais contributos. ------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de emissão de parecer relativo ao atravessamento deste concelho da
prova desportiva “9.º Raide de BTT dos Santos 2019”, requerido pela Câmara Municipal de Alvito – A
Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável ao licenciamento da Prova Desportiva “9.º
Raide BTT dos Santos 2019”, a decorrer no dia 27 de outubro de 2019 e que passará por este concelho. -Ponto vinte e seis) Proposta de deliberação sobre a legalização das obras de ampliação efetuadas no
prédio sito na Rua da Serrinha, n.º 25, em Viana do Alentejo, de que é requerente Capitolina da
Conceição Rebocho Barras Martins (cabeça de casal da herança de Manuel Vicente Barras) – Nos
termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo
n.º 167/19, cuja requerente é Capitolina da Conceição Rebocho Barras Martins, a Câmara deliberou, com
três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José
Filipe Cruz, deferir o pedido de legalização das obras de ampliação levadas a cabo na habitação sita na
Rua da Serrinha, n.º 25, em Viana do Alentejo. -----------------------------------------------------Ponto vinte e sete) Proposta de deliberação sobre a notificação à requerente (Jacinta Antónia Rosa
Lima Branco – cabeça de casal da herança de Horário António Fialho Duarte Branco) para suprir as
insuficiências encontradas na obra sita na Rua do Lagar Velho, n.º 10, em Viana do Alentejo – Nos
termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo
n.º 162/18, cuja requerente é Jacinta Antónia Rosa Lima Branco, a Câmara deliberou, com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz,
conceder à requerente o prazo de 15 dias a contar da receção da notificação para que entregue os
elementos necessários à legalização das obras efetuadas no edifício sito na Rua do Lagar Velho, n.º 10,
em Viana do Alentejo. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------Ponto vinte e oito) Proposta de deliberação sobre a notificação ao requerente, senhor Manuel de Jesus
Magoito da Luz, para suprir as insuficiências encontradas nas obras efetuadas no prédio sito na Rua
Luis de Camões, n.º 10, em Viana do Alentejo – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de
Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 159/19, cujo requerente é Manuel de
Jesus Magoito da Luz, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos
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senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, conceder ao requerente o prazo de 15 dias a
contar da receção da notificação para que entregue os elementos necessários à legalização das obras
efetuadas no edifício sito na Rua Luis de Camões, n.º 10, em Viana do Alentejo. ---------------------------------Ponto vinte e nove) Proposta de dispensa do pagamento das taxas municipais por parte do Grupo
Cultural e Desportivo de Aguiar, relativamente à autorização de utilização do edifício destinado a
balneários do campo de jogos, sito na Herdade dos Casões – Foi apreciada a proposta da Divisão de
Administração Urbanística e Processual relativamente ao pedido de isenção de pagamento de taxas
relativas à autorização de utilização decorrente da realização de obras de construção de balneários,
instalações sanitárias e instalações técnicas para a prática de futebol e da apresentação do pedido de
legalização da colocação de relvado no campo de jogos pertencente ao Grupo Cultural e Desportivo de
Aguiar e instalado na Herdade dos Casões em Aguiar. -------------------------------------------------------------------Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas do
Município, a Câmara reconheceu que a Associação requerente prossegue fins de utilidade pública e nesse
contexto deliberou, por unanimidade, isentá-la do pagamento das taxas urbanísticas que importam em
158,75 € (cento e cinquenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos). ----------------------------

O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas e trinta minutos, tendo a minuta
desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma. --------------------------------------------------------Eu,

, Chefe da D.G.R., a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

