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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

__________

____________

___________

ATA N.º 23/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 09/10/2019

PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
LUIS MIGUEL FIALHO DUARTTE
HORA DE ABERTURA: 16:00 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 17:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS:

FALTAS INJUSTIFICADAS

- VEREADORES PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO e JOSÉ FILIPE
SANTOS CRUZ, respetivamente por motivo de férias e por motivos
profissionais

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 03/10/2019
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.563,51 €
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 ............................................................................................................. 1.522.932,39 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .................................................................................................................... 527.822,08 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ..................................................................................................................... 34.435,10 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ........................................................................................................................ 6.689,67 €
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 ...................................................................................................... 111.631,70 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ....................................................................................................................... 64.374,35 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ................................................................................................................ 118.584,79 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ............................................................................................................... 162.667,61 €
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 .................................................................................................................................... 1.527.495,90 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ........................................................................................................................................ 1.366.291,09 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................. 161.204,81 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às dezasseis horas, 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 25 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 28.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------6. Proposta de ratificação da 21.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------7. Proposta de ratificação da 14.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; -----------------------------8. 29.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------------------------9. Proposta de transferência de verba para a Associação de Cantares Populares Seara Nova, para
comparticipação nas despesas com a organização do V Encontro de Música Popular “Alentejo é Nossa
Terra”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, para fazer face
ao acréscimo de despesas efetuadas, nomeadamente com o transporte da Praça de Touros para a
realização de uma Corrida de Touros; ------------------------------------------------------------------------------------11.Proposta de transferência de verbas para o Clube Galopar & Pedalar, ao abrigo do Regulamento de
Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas; -------------------------------------------------------------------------12.Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; ---------------------------------13.Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária; ---------------------------14.Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que determinaram a atribuição de
subsídios no âmbito da Ação Social Escolar; ----------------------------------------------------------------------------15.Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com Clube
Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”; ------------------------------------------------------------------------------16.Proposta de alteração ao montante limite fixado para a obra a realizar por administração direta –
Execução de Armazém de Produtos Fitofarmacêuticos; -------------------------------------------------------------17.Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses, para comparticipação
nas despesas inerentes à organização de atividades dirigidas a idosos durante o mês de outubro; -----18.Proposta de atribuição de viagens gratuitas aos Estabelecimentos de Ensino do concelho no ano
letivo 2019/2020, ao abrigo do Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas; ----------------------------------19.Proposta de atribuição de apoio de 50% do passe escolar a três alunas do Ensino Secundário, que
frequentam Estabelecimento Escolar fora do concelho (ano letivo 2019/2020); ------------------------------
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20.Proposta de aceitação / rejeição de erros e omissões apresentados no âmbito da Empreitada de
Construção do Centro Social de Aguiar; ----------------------------------------------------------------------------------21.Proposta de ratificação do Protocolo celebrado entre o Município e a Associação DIGNITUDE, relativo
ao Programa abem: Rede Solidária do Medicamento (assinado a 24/09/2019); ------------------------------22.Proposta de ratificação do Acordo celebrado entre o Município e a EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA,
S.A, relativo à implementação de um Projeto de Eficiência Energética na Iluminação Pública no
Município de Viana do Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------------------23.Proposta de deferimento do pedido de prorrogação do prazo para o início do procedimento de
legalização de casão agrícola e anexos existentes na Quinta do Vale de Freixo, em Alcáçovas, de que é
requerente José Luis Reis Maia e a que se refere o processo n.º 02/09, concedendo 30 dias para
apresentação do mesmo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------24.Proposta de deferimento do pedido de prorrogação do prazo para o início do procedimento de
legalização de habitação unifamiliar em Campo da Bola, em Alcáçovas, de que é requerente António
Carlos da Silva Pisco e outra e a que se refere o processo n.º 11/10, concedendo 30 dias para
apresentação do mesmo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------25.Proposta de deliberação sobre o pedido de lugar de estacionamento reservado, junto ao
estabelecimento sito na Rua Dr. António José de Almeida, n.º 28, em Viana do Alentejo, de que é
requerente Manuel Bento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou que o senhor Vereador Paulo Manzoupo se encontra ausente por motivo
de férias e que o senhor Vereador José Filipe Cruz comunicou a sua impossibilidade de estar presente
por motivos profissionais. O senhor Presidente propôs a justificação de ambas as faltas, as quais,
mediante votação por escrutínio secreto, foram justificadas por unanimidade. ----------------------------------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, em nome do Executivo Municipal, congratulou-se pela forma
democrática e tranquila como decorreu as eleições para a Assembleia da República, no passado dia 6 de
outubro. No concelho de Viana do Alentejo, venceu o PS – Partido Socialista, com 36,66% (893 votos),
seguindo-se a CDU – Coligação Democrática Unitária, com 26,03% (634 votos). A terceira força política
mais votada foi o PSD – Partido Social Democrata, com 12,48% (304 votos). O BE – Bloco de Esquerda
obteve 8,05% (196 votos). No Concelho estavam inscritos 4.639 eleitorais, dos quais 2.436 exerceram o
seu direito de voto, o que se traduziu em 52,51% de votantes, tendo a abstenção sido, por isso, de
47,49%. O Senhor Presidente referiu os resultados das várias forças políticas, por ordem decrescente dos
resultados:
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 PS – Partido Socialista – 36,66% (893 votos); ---------------------------------------------------------------------------- CDU – Coligação Democrática Unitária – 26,03% (634 votos); ------------------------------------------------------ PSD – Partido Social Democrata – 12,48% (304 votos); --------------------------------------------------------------- B.E. – Bloco de Esquerda – 8,05% (196 votos); -------------------------------------------------------------------------- CDS-PP – Partido Popular – 3,69% (90 votos); --------------------------------------------------------------------------- CH – CHEGA – 3,20% (78 votos); -------------------------------------------------------------------------------------------- PCTP/MRPP – Partido Comunistas dos Trabalhadores Portugueses – 2,01% (49 votos); -------------------- PAN – PESSOAS – ANIMAIS – NATUREZA – 1,64% (40 votos); ------------------------------------------------------- A – Aliança – 0,66% (16 votos); ---------------------------------------------------------------------------------------------- IL – Iniciativa Liberal – 0,49% (12 votos); ---------------------------------------------------------------------------------- L – LIVRE – 0,45% (11 votos); ------------------------------------------------------------------------------------------------- PNR – Partido Nacional Renovador – 0,29% (7 votos); ---------------------------------------------------------------- R.I.R. – Reagir Incluir Reciclar – 0,25% (6 votos); ----------------------------------------------------------------------- PDR – Partido Democrático Republicano – 0,21% (5 votos); -------------------------------------------------------- PURP – Partido Unidos dos Reformados e Pensionistas – 0,21% (5 votos); ------------------------------------- PTP – Partido Trabalhista Português – 0,16% (4 votos); -------------------------------------------------------------- NC – Nós, Cidadãos! – 0,12% (3 votos); ----------------------------------------------------------------------------------- PPM – Partido Popular Monárquico – 0,12% (3 votos); --------------------------------------------------------------- MPT – Partido da Terra – 0,08% (2 votos); ------------------------------------------------------------------------------- Votos em branco – 1,81% (44 votos); -------------------------------------------------------------------------------------- Votos nulos – 1,40% (34 votos). ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que, no âmbito do PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária nos
Transportes Público, os alunos do Concelho de Viana do Alentejo que frequentam o Ensino Secundário
passaram a pagar, desde o dia 1 de outubro, apenas 20% do total do valor do passe da Rodoviária do
Alentejo. Esta medida, aprovada pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, prevê
que esta Comunidade Intermunicipal, através do PART, suporte 30% do valor do passe, continuando os
Municípios a suportar 50% desse valor. Assim, no que diz respeito a este Concelho, os alunos das
Freguesias de Aguiar e de Viana do Alentejo que frequentam estabelecimentos de ensino fora do
Município, passaram a pagar 16,60€ por mês, em vez dos 33,20€ cobrados anteriormente. O valor pago
pelos alunos de Alcáçovas passou a ser de 20,26€, em vez de 40,50€. O senhor Presidente recordou que
em abril, a CIMAC tinha aprovado uma redução de 32% nos passes, medida que foi alterada em julho,
passando o desconto a ser de 60%. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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- O Senhor Presidente informou que no dia 1 de outubro, entrou em vigor o horário de inverno do Posto
de Turismo de Viana do Alentejo, situado no Castelo: 9h30 – 13h e 14h – 17h30. Este horário estará em
vigor até ao dia 31 de março de 2020. O horário do Posto de Turismo de Alcáçovas, instalado no Paço
dos Henriques, mantém-se: 9h30 – 13h e 14h – 17h30. Ambos os Postos de Turismo estarão encerrados
no Dia de Natal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou “o que é feito do instrumento musical
Chocalhofone?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente esclareceu que o instrumento musical em causa é propriedade do Município e que
tem sido a Banda da Sociedade União Alcaçovense a utilizá-lo com mais frequência. Acrescentou ainda
que mediante pedido do Município de Constância, o Chocalhofone já lhe foi emprestado, bem como a
outras Entidades nomeadamente à Universidade de Évora, para utilização por parte de alunos desta. ----- Ainda a propósito de instrumentos musicais, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que lhe
chegou informação sobre a necessidade de instrumentos para a Banda da Sociedade União Alcaçovense.
Perguntou este Vereador se não seria possível utilizar para o efeito, os instrumentos da antiga Banda de
Viana do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente, a este propósito, esclareceu que esse espólio não pertence ao Município mas sim
à Segurança Social, tendo os instrumentos pertencentes à antiga Banda sido levados para os arquivos da
referida Entidade, em Évora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que se recordava de ter visto, ainda no edifício antigo dos
Paços do Município, sito na Praça da República desta vila, alguns instrumentos da Banda, em exposição,
desconhecendo totalmente que eram propriedade da Segurança Social. -------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse ainda que lhe chegou a informação de que o Município
terá cedido, no mesmo dia, o autocarro maior para transportar a Associação dos Amigos das Alcáçovas e
o autocarro de trinta lugares para transportar a Banda Filarmónica da Sociedade União Alcaçovense. Pelo
que lhe foi dito, teria sido preferível ceder o autocarro maior para transportar a Banda, evitando assim
que os músicos tivessem de levar “os instrumentos musicais no colo” por insuficiência de espaço. --------- O senhor Presidente referiu desconhecer que a Direção da Sociedade União Alcaçovense tenha feito
chegar à Câmara qualquer reparo acerca da situação relatada, facto que acha estranho. Numa primeira
análise, verificado o pedido de transporte feito pela Sociedade União Alcaçovense, esta apenas refere a
necessidade de transporte para 30 pessoas e dai o facto de ter sido cedido o autocarro mais pequeno. --- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte clarificou que a informação que lhe chegou não lhe foi
transmitida pela Direção da Sociedade União Alcaçovense. -------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente disse que já algumas vezes aconteceu que aquilo que é referido por algumas
pessoas, não coincide com a opinião da Direção das próprias Associações. ----------------------------------------- O senhor Vice-Presidente, a este propósito, disse que se o Município só tem um autocarro grande e se
houve dois pedidos para o mesmo dia, é preciso averiguar se o autocarro maior já estava cedido antes
de chegar o pedido para transporte da Banda. ------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu-se ainda ao tanque público situado junto ao edifício-sede
da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, dizendo que se deslocou ao local e que verificou a
quantidade exagerada de água que sai do referido tanque. Perguntou este Vereador se não será possível
aproveitar essa água. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que aquando da execução da recente Empreitada de Construção e
Requalificação de Passeios naquela zona, ficaram logo previstas as infraestruturas necessárias à
pretensão do Município de levar a água daquela Fonte até à Quinta da Joana para utilização na rega,
quer do circuito de manutenção, quer das Piscinas Municipais. O senhor Presidente acrescentou ainda
que tem sido constante a preocupação do Município com a necessidade de poupança da água,
salientando que as Hortas Comunitárias, a Fonte da Cruz e a Fonte da Praça vão ser abastecidas pelo
Furo da Fonte Figueira. Disse ainda o senhor Presidente que apesar de já terem sido desafiadas diversas
pessoas e entidades no sentido de sugerirem ações de aproveitamento da água da Fonte do Rossio,
ainda não se conseguiu chegar a uma solução para um melhor aproveitamento. --------------------------------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 25 de setembro de 2019 – A
Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 25 de setembro de 2019. --------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 26 de
setembro participou numa reunião da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, nas instalações da
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, na qualidade de representante da ANMP –
Associação Nacional de Municípios Portugueses, 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 27 de setembro esteve presente na reunião mensal do
Conselho de Administração da GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, em Évora, em
representação da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. -------------------------------------
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- O senhor Presidente informou que no dia 30 de setembro esteve presente na reunião mensal do
Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. --------- O Senhor Presidente informou que estão abertas, até ao final de outubro, as inscrições para a
atribuição de bolsas de estudo aos alunos do Concelho que frequentam o Ensino Superior. A Bolsa de
Estudo por Carência Económica visa apoiar os alunos no início e no prosseguimento dos estudos, que
comprovem ter dificuldades económicas e tenham aproveitamento escolar. O Município pretende, deste
modo, minorar as dificuldades económicas sentidas por alguns agregados familiares do Concelho, que
representam sérios obstáculos ao referido prosseguimento dos estudos, garantindo a igualdade de
oportunidades a todos. Esta medida pretende ainda reconhecer e premiar o trabalho e o desempenho
dos alunos. A Bolsa de Estudo é suportada integralmente pelo Município, durante 10 meses, com o valor
mensal de 80,00€, ou seja, 800,00€ por aluno e por ano letivo. O respetivo Regulamento Municipal está
disponível no site do Município: www.cm-vianadoalentejo.pt. ------------------------------------------------------ O senhor Presidente referiu que no dia 4 de outubro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal
esteve presente na Sessão de Abertura do Clube de Saúde Sénior, no Cineteatro Vianense. Esta iniciativa
assinalou também o início do “Mês Sénior”, promovido pelo Município em parceria com as três juntas de
freguesia do Concelho e que pretende proporcionar momentos de enriquecimento pessoal e social, a par
de momentos de convívio e lazer. Do programa, o Senhor Presidente destacou a tradicional Noite de
Fados, que irá decorrer no dia 11, no Salão da Cooperativa, em Aguiar; bem como o Baile da Pinha, no
dia 9, na Sociedade União Alcaçovense, em Alcáçovas. Salientou o arranque do ano letivo do Polo de
Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca / Universidade de Évora, no dia 22, com uma
aula aberta, no Cineteatro Vianense. As comemorações do Mês Sénior terminarão no dia 26 com o
habitual almoço convívio que juntará, em Viana do Alentejo, no Salão dos Bombeiros Voluntários,
seniores das três freguesias. Ao longo do mês de outubro, haverá um Passeio Matinal; Jogos Tradicionais
e Walking Football; aula de Hidroginástica; a exibição do filme “7 Pecados Rurais”; a Palestra
“Envelhecimento Ativo”, no âmbito do projeto “Alentejo Saúde 2019”, com a coordenação da DireçãoGeral dos Estabelecimentos Escolares e parceria do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. No
Dia Mundial para a Igualdade, que se assinala a 24 de outubro, terá lugar uma ação de sensibilização
subordinada ao tema “Igualdade de Género e Envelhecimento Ativo” (Projeto Avóz de Igualdade). O
senhor Presidente salientou m que as atividades decorrem nas 3 freguesias, disponibilizando o Município
transporte para o efeito. Acrescentou que irá estar patente, no antigo Posto de Turismo de Viana do
Alentejo, na Praça da República, de 14 a 31 de outubro, a 3.ª edição da exposição “Saber fazer não tem
idade”, com trabalhos dos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. ---------------------
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- O senhor Presidente informou que no dia 5 de outubro, decorreu a iniciativa “Encantar com Histórias”,
na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, dirigida a crianças dos 3 aos 8 anos. ----------------------------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 28.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos
favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a Câmara ratificou a 28.ª
alteração ao Orçamento da Despesa. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de ratificação da 21.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois
votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a Câmara ratificou a
21.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. ------------------------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de ratificação da 14.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com dois
votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a Câmara ratificou a
14.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------ --------------------------------------------------Ponto oito) 29.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos favoráveis e uma
abstenção por parte do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a Câmara aprovou a 29.ª proposta de
alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------ ---------------------------------------------------------------------- Ponto nove) Proposta de transferência de verba para a Associação de Cantares Populares Seara Nova,
para comparticipação nas despesas com a organização do V Encontro de Música Popular “Alentejo é
Nossa Terra” – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
deliberou por unanimidade transferir para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova a
importância de 650,00 € (seiscentos e cinquenta euros), como comparticipação nas despesas de
organização do 5.º Encontro de Música Popular “Alentejo é Nossa Terra”, realizado em setembro de
2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, para
fazer face ao acréscimo de despesas efetuadas, nomeadamente com o transporte da Praça de Touros
para a realização de uma Corrida de Touros – 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 1.200,00 € (mil e duzentos euros), como comparticipação no acréscimo das
despesas inerentes à realização de uma Corrida de Touros, nomeadamente com o transporte da
respetiva praça. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto onze) Proposta de transferência de verbas para o Clube Galopar & Pedalar, ao abrigo do
Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades
Desportivas, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Galopar & Pedalar –
Clube, a importância de 84,78 € (oitenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos) / 1.º semestre de
2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos termos
da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal
respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social do Reformado, Pensionista e
Idoso aos seguintes munícipes:
A) VIANA DO ALENTEJO:
- Caetana Maria Sabarigo Correia Duarte; ----------------------------------------------------------------------------------- Maria Joaquina Viegas do Ó Grilo. ------------------------------------------------------------------------------------------B) ALCÁÇOVAS:
- Luis Augusto Ribeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Manuel Fernando Rosário Lebre. -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento
Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso a Câmara deliberou por
unanimidade conceder os seguintes apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária: ------------------- Titular do Cartão n.º 785 – Bernardo António Carracha Machado – Reparação e pintura de portão; ----- Titular do cartão n.º 29 – Gertrudes Custódia Rosa Banha – Substituição de torneiras de lavatório; ----- Titular do cartão n.º 268 – Maria Custódia Destapado Gregório Milhano – Substituição de torneira do
lava-loiça, pintura de duas portas e substituição de três vidros partidos. -----------------------------------------Ponto catorze) Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que determinaram a
atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar – Nos termos das propostas da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade os Despachos do senhor
Presidente da Câmara que determinaram a atribuição dos seguintes subsídios no âmbito da Ação Social
Escolar / Ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo:
Ensino Pré-Escolar:
Freguesia de Viana do Alentejo:
- Miguel Gomes Martins, subsídio de almoço, escalão B (despacho de 19 de setembro de 2019). -----------Freguesia de Aguiar:
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- Rui da Encarnação Lopes, subsídio de almoço, escalão B (despacho de 13 de setembro de 2019); --------- Vera Filipa Cidrão Caralinda, subsídio de almoço, escalão B (despacho de 30 de setembro de 2019); ----- Maria Isabel da Silva Bandarra, subsídio de almoço, escalão A (despacho de 17 de setembro de 2019). -Freguesia de Alcáçovas:
- António Curraleira Lima, subsídio de almoço, escalão B (despacho de 19 de setembro de 2019). ----------1.º Ciclo:
Freguesia de Viana do Alentejo:
- Lara de Jesus da Silva Farinho, subsídio de almoço, escalão A (despacho de 10 de setembro de 2019 que
alterou a deliberação de 28 de agosto de 2019 que tinha atribuído a esta aluna o escalão B. Alteração
motivada por reposicionamento do escalão do abono de família feito pela Segurança Social); --------------- Matilde Charrua Bagão, subsídio de almoço, escalão A (despacho de 17 de setembro de 2019); ------------ Gabriel da Silva Vaqueiro, subsídio de almoço, escalão B (despacho de 11 de setembro de 2019); --------- Patrícia Isabel Santos Carrapato, subsídio de almoço, escalão A (despacho de 19 de setembro de 2019).
Freguesia de Aguiar:
- Joana Carvalhal Amaro, subsídio de almoço, escalão A (despacho de 27 de setembro de 2019. ------------Freguesia de Alcáçovas:
- João Pedro Remourinho Barahona, subsídio de almoço, escalão B (despacho de 19 de setembro de
2019); -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Inês Sofia Remourinho Barahona, subsídio de almoço, escalão B (despacho de 19 de setembro de
2019). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar
com Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses” – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara aprovou por unanimidade a proposta de ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município e o Clube Alentejano dos
Desportos “Os Vianenses”, a vigorar entre 15 de outubro de 2019 e 14 de outubro de 2020, no montante
de 5.480,00 € (cinco mil quatrocentos e oitenta euros). -----------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de alteração ao montante limite fixado para a obra a realizar por
administração direta – Execução de Armazém de Produtos Fitofarmacêuticos – Na reunião da Câmara
Municipal realizada a 27 de fevereiro de 2019, a Câmara deliberou autorizar a realização por
administração direta de uma pequena obra de construção de um Armazém de Produtos
Fitofarmacêuticos no Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo, obra com uma estimativa orçamental de
2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------
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Foi hoje apresentada uma proposta de alteração desse valor dado que por lapso não foram considerados
todos os materiais necessários à execução da obra. --------------------------------------------------------------------Assim, a Câmara deliberou por unanimidade manter a autorização para a execução deste Armazém, por
administração direta, cuja estimativa de custos, atualizada, é de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos
euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses, para
comparticipação nas despesas inerentes à organização de atividades dirigidas a idosos durante o mês
de outubro – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
deliberou por unanimidade transferir para a Associação dos Amigos Aguiarenses a importância de 200,00
€ (duzentos euros), como comparticipação nas despesas relativas à organização de atividades dirigidas
aos idosos durante o mês de outubro de 2019. ----------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de atribuição de viagens gratuitas aos Estabelecimentos de Ensino do
concelho no ano letivo 2019/2020, ao abrigo do Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas –
Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, fundamentada no disposto
na alínea gg) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos artigos 10.º e
13.º do Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir
as seguintes 23 viagens gratuitas aos Estabelecimentos de Ensino do concelho, no ano letivo de
2019/2020:
A) Jardins de Infância:
» Viana do Alentejo – 1 viagem; ------------------------------------------------------------------------------------------------» Aguiar – 1 viagem; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Alcáçovas – 2 viagens. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------B) 1.º Ciclo:
» Viana do Alentejo:
- Turmas A e B – 1 viagem; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Turmas C e D – 1 viagem; ----------------------------------------------------------------------------------------------------» Aguiar:
- Turma A – 1 viagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------» Alcáçovas:
- Turmas A e B – 1 viagem; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Turmas C e D – 1 viagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------C) 2.º Ciclo:
» Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo:
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- 5.º Ano – 1 viagem; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ 6.º Ano – 1 viagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----D) 3.º Ciclo:
» Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo:
- 7.º Ano – 1 viagem; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ 8.º Ano – 1 viagem; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9.º Ano – 1 viagem. ---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------E) Secundário:
- 10.º Ano – 1 viagem; ------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 11.º Ano – 1 viagem; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.º Ano – 1 viagem. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------F) Desporto Escolar:
- 5 viagens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G) Outros Grupos:
- 1 viagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de atribuição de apoio de 50% do passe escolar a três alunas do Ensino
Secundário, que frequentam Estabelecimento Escolar fora do concelho (ano letivo 2019/2020) – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade comparticipar em 50% o passe escolar das seguintes alunas do ensino secundário que
frequentam estabelecimentos de ensino fora do concelho no ano letivo 2019/2020, dado que os cursos
pretendidos não existem na área de residência das alunas:
- Ana Rita Matos Lima, residente na freguesia de Viana do Alentejo e matriculada no 10.º ano, no Curso
Cientifico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas; --------------------------------------------------------------------- Beatriz da Silva Duarte, residente na freguesia de Viana do Alentejo e matriculada no 10.º ano, no Curso
Cientifico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas; -------------------------------------------------------------------- Maria Inês Matos Lima, residente na freguesia de Viana do Alentejo a matriculada no 12.º ano, no
Curso Cientifico-Humanístico de Artes Visuais. ----------------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de aceitação / rejeição de erros e omissões apresentados no âmbito da
Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar – No âmbito do Concurso Público para
adjudicação da Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar, foram apresentados erros e
omissões detetados nas peças do procedimento. A Câmara tomou conhecimento da lista de erros e
omissões e do Relatório Técnico que a este propósito foi elaborado, com proposta de aceitação /
rejeição dos erros e omissões apresentados. --------------------------------------------------------------------------------
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Com dois votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a Câmara
deliberou aprovar a proposta técnica, aceitando e rejeitando os erros e omissões em conformidade com
essa proposta e aprovando o novo mapa de quantidades de trabalho daqui resultante. -----------------------Ponto vinte e um) Proposta de ratificação do Protocolo celebrado entre o Município e a Associação
DIGNITUDE, relativo ao Programa abem: Rede Solidária do Medicamento (assinado a 24/09/2019) – A
Câmara ratificou por unanimidade o Protocolo celebrado entre este Município e a Associação Dignitude,
assinado pelo senhor Presidente da Câmara no dia 24 de setembro de 2019, no Alandroal. ------------------A Associação Dignitude é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos,
responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e gestão do Programa abem: Rede Solidária do
Medicamento. Este Programa tem por objetivo garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por
parte de qualquer cidadão que, em Portugal, se encontre numa situação de carência económica que o
impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica.
O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento tem por destinatários, em geral, os indivíduos
beneficiários de prestações sociais de solidariedade mas igualmente todos os que se deparem co, uma
situação inesperada de carência económica decorrente de desemprego involuntário ou de doença
incapacitante, entre outras situações de carência que poderão ser também consideradas. -------------------A operacionalização deste Programa está essencialmente alicerçada na capacidade e logística da rede
das Farmácias Portuguesas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O Município de Viana do Alentejo, ao celebrar este Protocolo pretende contribuir para o
desenvolvimento do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, nomeadamente através da
disponibilização da sua capacidade agregadora, de envolvimento e de dinamização da Sociedade Civil e
do tecido empresarial para a prossecução dos objetivos do Programa. ---------------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de ratificação do Acordo celebrado entre o Município e a EDP
DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, S.A, relativo à implementação de um Projeto de Eficiência Energética na
Iluminação Pública no Município de Viana do Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade o Acordo
relativo à Implementação de um Projeto de Promoção da Eficiência Energética na Iluminação Pública no
Município de Viana do Alentejo, assinado pelo senhor Presidente da Câmara, no dia 30 de setembro de
2019, em Évora, celebrado entre este Município e a EDP Distribuição – Energia, S.A. ---------------------------No âmbito deste Projeto, o Município procederá à substituição das luminárias existentes por luminárias
de tecnologia Led. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recorda-se que sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, em sessão realizada a 16 de
outubro de 2018, autorizou a delegação de competências na CIMAC – Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central para que fosse esta Entidade a liderar o Projeto, promovendo o concurso para seleção
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da Empresa executante da Empreitada. Estando em vigor um contrato de concessão com a EDP e sendo
necessário fazê-lo cessar na parte respeitante à iluminação pública, a EDP pretende que lhe seja
efetuado o pagamento de 57.398,07 e (cinquenta e sete mil trezentos e noventa e oito euros e sete
cêntimos), correspondente ao resgate dos seus ativos, nos termos do disposto no artigo 13.º do
Contrato de Concessão. O pagamento deste montante, a prever no Orçamento Municipal de 2020, foi
autorizado pela Câmara Municipal, por unanimidade. -------------------------------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de deferimento do pedido de prorrogação do prazo para o início do
procedimento de legalização de casão agrícola e anexos existentes na Quinta do Vale de Freixo, em
Alcáçovas, de que é requerente José Luis Reis Maia e a que se refere o processo n.º 02/09, concedendo
30 dias para apresentação do mesmo – Nos termos da informação Técnica da Divisão de Administração
Urbanística e Processual, constante do requerimento apresentado por José Luis Reis Maia, residente em
Alcáçovas, a Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido de prorrogação do prazo por mais
trinta dias para entrega dos elementos necessários à legalização de um Casão Agrícola e seus anexos, no
âmbito do Processo n.º 2/09 (Quinta do Vale de Freixo, em Alcáçovas). --------------------------------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de deferimento do pedido de prorrogação do prazo para o início do
procedimento de legalização de habitação unifamiliar em Campo da Bola, em Alcáçovas, de que é
requerente António Carlos da Silva Pisco e outra e a que se refere o processo n.º 11/10, concedendo 30
dias para apresentação do mesmo – Nos termos da informação Técnica da Divisão de Administração
Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 11/10, cujos requerentes são António Carlos da Silva
Pisco e outra, a Câmara deliberou com dois votos favoráveis e uma abstenção, por parte do Senhor
Vereador Luis Miguel Duarte, conceder ao requerente o prazo de trinta dias contados para que
apresente o pedido de legalização da construção de habitação unifamiliar sita no Campo da Bola, em
Alcáçovas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de deliberação sobre o pedido de lugar de estacionamento reservado,
junto ao estabelecimento sito na Rua Dr. António José de Almeida, n.º 28, em Viana do Alentejo, de
que é requerente Manuel Bento – Nos termos da informação Técnica da Divisão de Administração
Urbanística e Processual, a Câmara deliberou, com dois votos favoráveis e uma abstenção por parte do
Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, deferir o pedido de colocação de sinal de estacionamento
reservado, durante 6 meses, junto ao estabelecimento comercial sito na Rua Dr. António José de
Almeida, n.º 28, em Viana do Alentejo, conforme requerido por Manuel Bento. O montante a pagar
resultará da aplicação do artigo 11.º da Tabela de Taxas e Licenças e será de 156,00 € (cento e cinquenta
e seis euros), apurado da seguinte forma:
» Taxa Base do Licenciamento (2.1 c)) – 30,00 € (trinta euros);
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» Lugar de Estacionamento reservado (2.1.18.2) – 21,00 € (vinte e um euros) / mês, totalizando 126,00 €
(cento e vinte e seis euros) pelo período de 6 meses. --------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete 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,

