______________

CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO
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ATA N.º 24/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 23/10/2019

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

HORA DE ENCERRAMENTO: 16:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS:

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 17/10/2019
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.410,17 €
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 ...................................................................................................... 1.840.463,93 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................. 888.127,39 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 .............................................................................................................. 10.259,65 €
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 ................................................................................................ 75.986,30 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ................................................................................................................ 68.198,10 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ......................................................................................................... 126.462,11 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................................ 169.641,58 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ............................................................................................................. 42.553,93 €
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 ............................................................................................................. 33.208,45 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................................. 1.844.874,10 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................ 1.716.134,61 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................................... 128.739,49 €
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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 09 de outubro 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. 30.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------------------------------------6. 15.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------------------------7. Proposta de transferência de verba para o Núcleo Sportinguista “Os Leões” de Viana do Alentejo, para
comparticipação nas despesas com a organização da sua 23.ª Festa de Aniversário; ------------------------8. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; ----------------------------------10. Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária; ---------------------------11. Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que determinaram a atribuição de
subsídios no âmbito da Ação Social Escolar; ----------------------------------------------------------------------------12. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a transferência de verba
para o Clube de Caçadores e Pescadores “Os Alcaçovenses”, para comparticipação nas despesas com a
organização do seu aniversário; ------------------------------------------------------------------------------------------13. Proposta de celebração de Protocolo de Parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa, no
âmbito do Programa Eco-Escolas e de autorização da transferência da verba respetiva; -------------------14. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a sanação da omissão
detetada no processo relativo ao Concurso Público da Empreitada de Requalificação Paisagista e
Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires e a prorrogação do prazo de
apresentação das propostas relativo à mesma Empreitada; --------------------------------------------------------15. Proposta de abertura do Concurso Público para a Concessão de Exploração do Posto de
Abastecimento de Combustível localizado junto ao Jardim Público de Alcáçovas e de aprovação das
respetivas peças procedimentais; ------------------------------------------------------------------------------------------16. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a prorrogação do prazo de
apresentação das propostas relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro
Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3; ----------------------------------------------------------------------------------
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17. Proposta de deliberação para notificação ao promotor, senhor António da Conceição Mira Pinto, para
iniciar o procedimento de legalização da obra sita na Rua Heliodoro Salgado, n.º 2, em Viana do
Alentejo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Proposta de deliberação sobre inclusão de telheiro em áreas afetas ao uso agrícola e a entrega de
diversos elementos, de que é requerente Bastilha, SA, na Herdade dos Alfanges, em Viana do
Alentejo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Proposta de deliberação sobre a determinação da execução de trabalhos de correção e alteração no
prédio sito na Rua Padre Luis António da Cruz, n,º 14, em Viana do Alentejo, para repor a legalidade
urbanística e a entrega de diversos elementos, de que é requerente Francisco José Serpa Baião. -------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 a Feira D’Aires, que este ano celebrou 268 anos, está
nomeada para a categoria “Mais Tradição”, dos Prémios Mais Alentejo 2019. Disse que a votação online,
à qual se pode aceder através da hiperligação https://www.galapremiosalentejo.net/, já está aberta e
decorrerá até ao dia 17 de novembro e que os Prémios Mais Alentejo, instituídos pela revista com o
mesmo nome (“Mais Alentejo”), visam premiar um conjunto de personalidades, instituições, projetos,
iniciativas e ideias, nomeadamente nos setores das artes, cultura, comunicação, desporto, música, lazer,
turismo, tradições, inovação, empresas e sociedade em geral. O senhor Presidente recordou que em
2011, a Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo foi distinguida com um prémio, o mesmo sucedendo
com o Fabrico dos Chocalhos, em 2014. Concluiu referindo que a entrega dos prémios terá lugar na XVIII
Gala Prémios Mais Alentejo, no dia 22 de novembro, no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril. ---------- O Senhor Presidente informou que o Município lançou um procedimento concursal para seleção de
estagiários no âmbito da 6.ª edição – 2.ª fase do PEPAL – Programa de Estágios Profissionais na
Administração Local, financiado pelo FSE – Fundo Social Europeu. Serão admitidos quatro estagiários de
nível 6 (Ensino Superior – Licenciatura), com a duração de doze meses, nas áreas de Direito,
Contabilidade ou Gestão, Serviço Social e Gestão. Os formulários de candidatura (que deve ser
apresentada

até

ao

dia

24

de

outubro)

estão

disponíveis

no

Portal

Autárquico

(www.portalautarquico.dgal.gov.pt) e no site do Município (www.cm-vianadoalentejo.pt). ------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 18 de outubro, o Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural, Dr. Luís Capoulas Santos, aprovou o projeto do Circuito Hidráulico e respetivo
Bloco de Rega de Viana do Alentejo, no âmbito do PNR – Programa Nacional de Regadios. O senhor
Presidente realçou a importância deste investimento, orçado num total de cerca de 18.000.000,00€
(dezoito milhões de euros), para ajudar no desenvolvimento da agricultura e de toda a economia local,
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entre outros aspetos. Recordou ainda que a instalação do Bloco de Rega de Viana do Alentejo está
integrada no projeto de ampliação do regadio do EFMA – Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva,
no âmbito do já referido PNR. Este projeto tem como finalidade beneficiar uma área aproximada de
5.000 (cinco mil) hectares no concelho de Viana, permitindo o incremento da prática de culturas de
regadio. Concluiu referindo que a água para rega será retirada do Reservatório da Baronia, já existente, e
será conduzida pelo Sistema Elevatório de Viana do Alentejo, a construir na nova empreitada. -------------- O Senhor Presidente informou que no dia 12 de outubro, as crianças do Grupo Coral Juvenil dos
Trabalhadores de Alcáçovas atuaram no Coliseu de Lisboa, juntamente com o artista Marco Paulo, na
apresentação do seu último disco. O Senhor Presidente recordou que em janeiro do corrente ano, nos
estúdios da Espacial, os elementos deste Grupo, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos,
gravaram uma das faixas do novo disco. Como forma de agradecimento pela participação na gravação, o
Grupo cantou os parabéns ao artista, num vídeo emitido no dia 21 de janeiro, no programa das manhãs
da TVI “Você na TV”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda no Periodo de Antes da Ordem do Dia, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte manifestou interesse
em conhecer o projeto relativo à Requalificação do Recinto da Feira D’Aires. -------------------------------------- O senhor Presidente pediu aos senhores Vereadores João Pereira e Paulo Manzoupo que efetuassem as
diligências necessárias para que seja feita uma apresentação do projeto na próxima reunião ordinária. --- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu-se aos tablets que os alunos estão a utilizar e que
segundo julga “foram oferecidos pela Câmara”. ---------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente clarificou que os tablets foram entregues na Escola para serem utilizados pelos
alunos, no âmbito do Projeto de Combate ao Insucesso “5 Estrelas”, cofinanciado a 85% pelo Fundo Social
Europeu, através do Programa Operacional Alentejo 2020. ----------------------------------------------------- Disse o senhor Vereador Luis Miguel Duarte ter tido conhecimento da existência de alguns problemas
com os tablets, nomeadamente a nível dos carregamentos. ------------------------------------------------------------ O senhor Presidente disse que tendo estado presente na entrega desses equipamentos, apercebeu-se
que dois deles (em cerca de duzentos) não estavam a funcionar, situação que tentou que fosse resolvida
rapidamente tendo para tal solicitado a deslocação à Escola, de um dos Técnicos de Informática do
Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que não atualizou esta informação pelo que o problema
existente poderá até já estar resolvido. O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse ainda que gostaria de
esclarecer, relativamente aos manuais escolares, quais os que são objeto de oferta. ------------------------ O senhor Presidente esclareceu que o Ministério da Educação empresta os manuais escolares, com a
obrigatoriedade de devolução no final do ano letivo. Por sua vez, o Município oferece os cadernos de
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fichas, oferta que no corrente ano letivo foi alargada a todos os alunos matriculados no concelho, desde o
1.º Ciclo até ao Ensino Secundário. ------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, reportando-se a um assunto falado na reunião anterior,
questionou se o Lar da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo – Edifício do Rossio, não poderia
beneficiar do aproveitamento da água do fontanário que lhe está próximo. ---------------------------------------- O senhor Presidente, tal como anteriormente referido e sem prejuízo de vir a ser equacionada a
sugestão do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, disse que se pretende que a rega da Quinta da Joana e
das Piscinas Municipais seja feita com água da Fonte do Rossio. ------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu-se ao mau aspeto do terreno municipal à saída para Vila
Nova da Baronia, onde estão guardados alguns materiais ed uma máquina que não sabe se ainda é
utilizada. Em sua opinião, aquele espaço necessita de um arranjo para que o impacto visual seja menos
agressivo. Este Vereador perguntou se a Direção Regional do Ambiente ou a G.N.R. já fizeram alguma
advertência ao Município sobre esta situação. ------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vice-Presidente referiu que em tempos a G.N.R. chamou a atenção para os entulhos que lá
eram depositados. Nessa sequência, a Câmara procedeu à sua retirada, não tendo havido qualquer
reparo por parte da Direção Regional do Ambiente. ----------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz reiterou dois pedidos de informação, concretamente:
a) Mapa das receitas e despesas inerentes ao abastecimento de água e sua correlação com a necessidade
de aumento do respetivo tarifário; ---------------------------------------------------------------------------b) Acréscimo ao mapa anteriormente entregue sobre as despesas com o ingresso dos trabalhadores ao
abrigo do PREVPAP – Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração
Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz, ainda em relação às possibilidades de aproveitamento da água da
Fonte do Largo 25 de Abril (Rossio), referiu que em sua opinião seria útil realizar em estudo sobre o que
seria mais benéfico para o Município: Tratar a água da rede, ou tratar a água da Fonte. ------------------------ O senhor Presidente, a este propósito, referiu que em sua opinião, mesmo que o Município suporte um
acréscimo de custos, será sempre preferível tratar uma água que seja melhor na sua origem, do que
tratar a água da fonte, tendo em conta que o objetivo é fornecer aos consumidores uma água com a
melhor qualidade possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 09 de outubro de 2019 – A
Câmara aprovou, com três votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 9 de outubro de 2019.
Não participaram na votação os senhores Vereadores Paulo Manzoupo e José Filipe Cruz, dado que não
estiveram presentes na reunião a que a ata se refere, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. ---------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 10 de
outubro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal e com a Senhora Diretora do Agrupamento de
Escolas de Viana do Alentejo, Maria Manuel Aleixo, participou na apresentação do “Projeto 5 estrelas, +
sucesso escolar” aos pais e encarregados de educação dos alunos do pré-escolar e do 1.º Ciclo, que
decorreu no Polivalente da EBSIS – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa. Durante a
apresentação, os pais e encarregados de educação ficaram a conhecer elementos da equipa
multidisciplinar, bem como a plataforma de aprendizagem, colaboração e partilha e todas as
potencialidades que esta possui, as quais se irão traduzir em descoberta e aquisição de conhecimentos,
nomeadamente a nível da educação para a cidadania, do currículo local e dos conteúdos curriculares. O
Senhor Presidente informou que na referida plataforma existem concursos e desafios que pretendem
apelar à curiosidade, à imaginação, à vontade de conhecer e descobrir. Houve ainda a oportunidade de
conhecer a mascote “Edu”, que vai caminhar com as crianças no seu processo de ensino e aprendizagem.
No final, foram entregues as credenciais de acesso à plataforma, para que encarregados de educação,
professores e alunos possam explorar e usufruir desta ferramenta. Pretende-se que este aliar de
aprendizagem à tecnologia se traduza em mais e melhor conhecimento, em mais motivação e diversão e,
sobretudo, em mais sucesso escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito deste projeto, nos dias 14 e 15 de outubro, o Município entregou tablets às crianças
abrangidas pelo “5 estrelas”, garantindo-se, assim, que todas as crianças terão acesso à plataforma atrás
referida, na qual poderão realizar atividades dinâmicas e lúdicas. --------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 11 de outubro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal
e com o Chefe da DDSH – Divisão de Desenvolvimento Social e Humano da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo participou numa reunião ordinária da Assembleia Geral da AMREN2 – Associação de Municípios
da Rota da Estrada Nacional 2, que decorreu na Oficina de Formação e Animação Cultural de Aljustrel. -- O senhor Presidente referiu que também no dia 11 de outubro, integrada na programação do “Mês
Sénior”, teve lugar a tradicional Noite de Fados, no Salão da Antiga Cooperativa de Aguiar, na qual esteve
presente, conjuntamente com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aguiar, o Senhor Vereador
Paulo Manzoupo e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal. -------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente informou que a convite da Junta de Freguesia de Aguiar, no dia 12 de outubro, com
o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, esteve presente nas
comemorações do 34.º aniversário da Freguesia de Aguiar, que decorreram no seu Salão. ------------------- O senhor Presidente informou que no dia 13 de outubro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente no
almoço comemorativo do aniversário do Clube de Caçadores e Pescadores “Os Alcaçovenses”, a convite
deste, no Monte da Horta Seca, em Alcáçovas. ---------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 15 de outubro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na
reunião mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, em
Alvito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 17 de outubro, participou numa reunião da ERARAN –
Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, nas instalações da DRAPAL – 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 18 de outubro, o Senhor Vice-Presidente e o Chefe do seu
Gabinete de Apoio Pessoal estiveram presentes na palestra “Envelhecimento Ativo”, no Cineteatro
Vianense. A iniciativa, desenvolvida no âmbito do Projeto Alentejo Saúde 2019 e integrada no “Mês
Sénior”, pretendeu alertar para determinados aspetos com vista à melhoria do estilo de vida da 3.ª idade,
prevenindo o desenvolvimento de doenças crónicas. A palestra foi organizada pela InforEnsino e pela
DGEstE – Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, em parceria com o Agrupamento de Escolas de
Viana do Alentejo e com o Município. Na sessão de abertura estiveram presentes, para além do Senhor
Vice-Presidente, a Senhora Diretora do Agrupamento, Maria Manuel Aleixo, e representantes da DGEstE.
O Clube de Saúde Sénior de Viana do Alentejo fez uma apresentação das suas atividades e o Grupo Coral
e Etnográfico de Viana do Alentejo atuou, brindando os presentes com algumas modas. --------------------- O senhor Presidente informou que ainda no dia 18 de outubro, o Senhor Vice-Presidente, o Senhor
Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal estiveram presentes na
inauguração da Exposição “Artes e Ofícios”, de Luís Carlos Rosado, no Castelo de Viana do Alentejo. A
coleção de escultura cerâmica apresenta um discurso expositivo que aproxima o passado e o presente,
através da arte cerâmica. Do abegão ao limpa-chaminés, passando pelo ardina e pelo moleiro, estas
interpretações artísticas pretendem fazer a ponte entre a memória e o antigo. Desenvolvida no âmbito
do Projeto Educativo dos Museus da Câmara Municipal de Redondo, a exposição apresenta-se em Viana
do Alentejo também ligada à AptCVC – Associação Portuguesa de Cidades e Vilas com Cerâmica, da qual
os dois Municípios – Viana do Alentejo e Redondo – são sócios fundadores. A exposição, que pode ser

__________

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23/10/2019

Fl.8

____________

__________

____________

__________

visita até ao dia 29 de dezembro, está integrada no ciclo de exposições anual promovido pelo Município
de Viana, com o apoio da Junta de Freguesia local e da Direção-Regional de Cultura do Alentejo. ---------- O senhor Presidente referiu que no dia 19 de outubro, todo o executivo municipal em regime de
permanência esteve presente no tradicional Baile da Pinha, integrado no “Mês Sénior”, na Sociedade
União Alcaçovense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 21 de outubro, no âmbito do Projeto “Sinalização Turística
Inteligente nos municípios do Lago Alqueva”, da ATLA – Associação Transfronteiriça Lago Alqueva, o
Chefe da DDSH – Divisão de Desenvolvimento Social e Humano da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo, António Padeirinha, e o Técnico de Turismo do Município, Germano Fernandes, estiveram
presentes na apresentação do “Plano de Sinalização dos Municípios” (referente à 1.ª fase do projeto), no
Salão Nobre do Município de Reguengos de Monsaraz. O Senhor Presidente recordou que este projeto
tem um sistema baseado numa nova tecnologia com dispositivos eletrónicos, denominados “beacons”,
que serão colocados nos postos de turismo e nas placas de sinalização turística pedonal e que vão
fornecer informação atualizada aos turistas para os smartphones, após descarregarem uma aplicação.
Este projeto representa um investimento de cerca de 321.000,00€ (trezentos e vinte e um mil euros),
cofinanciado a 90% pelo Turismo de Portugal, no âmbito do Programa Valorizar o Turismo do Interior. As
autarquias vão, assim, implementar um serviço inovador chamado “Inventrip”, que transmite informação
personalizada, permitindo aos turistas consultar a oferta cultural e turística de cada destino, construir
viagens à medida e reservar alojamentos e atividades. Atualmente, os municípios, em conjunto com a
empresa que está a desenvolver a aplicação (Sismotour), estão em fase de conclusão da lista dos locais a
serem identificados na referida sinalética. O Município de Viana do Alentejo é sócio desta Associação
Transfronteiriça, juntamente com os Municípios portugueses de Alandroal, Moura, Mourão, Portel,
Reguengos de Monsaraz, Barrancos, Vidigueira e Serpa, e com as autarquias espanholas de Alconchel,
Cheles, Olivença e Villanueva del Fresno. ----------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 22 de outubro, o Senhor Vice-Presidente e o Chefe do seu
Gabinete de Apoio Pessoal estiveram presentes na abertura do ano letivo do Polo de Viana do Alentejo
da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora, no Cineteatro Vianense. --------------------- O senhor Presidente informou que no dia 22 de outubro, esteve presente na reunião mensal do
Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. ---------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
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subdelegada em matéria de administração urbanística. -----------------------------------------------------------------Ponto cinco) 30.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas
abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a
30.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------------------------------------Ponto seis) 15.ª Proposta de 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 15.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ----------------------- ---Ponto sete) Proposta de transferência de verba para o Núcleo Sportinguista “Os Leões” de Viana do
Alentejo, para comparticipação nas despesas com a organização da sua 23.ª Festa de Aniversário – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para o Núcleo Sportinguista “Os Leões” de Viana do Alentejo a importância de
400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas de atividades desenvolvidas em
2019, nomeadamente a organização da festa do seu 23.º aniversário. ----------------------------------------------Ponto oito) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao
abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir as seguintes verbas:
- Para a Associação Equestre de Viana do Alentejo / Ballet e Sevilhanas / 2.º trimestre de 2019 – 807,30 €
(oitocentos e sete euros e trinta cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------- Para a Associação Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas / 3.º trimestre de 2019 – 268,20 €
(duzentos e sessenta e oito euros e vinte cêntimos); --------------------------------------------------------------------- Para a Associação dos Amigos Aguiarenses / Grupo Coral de Aguiar / 3.º trimestre de 2019 – 213,60 €
(duzentos e treze euros e sessenta cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------- Para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo / 3.º trimestre de 2019 – 268,20 € (duzentos e
sessenta e oito euros e vinte cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------Também nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e sem a presença do
senhor Vice-Presidente por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis,
transferir para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas”, as seguintes verbas relativas ao 3.º
trimestre de 2019:
- Grupo Coral Juvenil – 238,80 € (duzentos e trinta e oito euros e oitenta cêntimos); --------------------------- Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do Cante” – 226,20 € (duzentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos);
- Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas – 312,30 € (trezentos e doze euros e trinta cêntimos).
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Ponto nove) 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 de Alcáçovas:
- Elisa Maria Henriques Esteves Vidazinha; ---------------------------------------------------------------------------------- Celeste do Rosário Rodrigues. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dez) 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 217 – Jerónima Maurício – Substituição de 2 janelas de madeira por janelas de
alumínio; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Titular do cartão n.º 536 – Idalina Maria Chora Batista Grosso – Colocação de teto falso. -------------------Ponto onze) 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 de 3 e 4 de outubro de 2019 que determinaram a atribuição dos seguintes
subsídios no âmbito da Ação Social Escolar:
- Ana Flores Ganhão, aluna do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Alcáçovas – Almoço e visitas de estudo,
escalão A; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Andreia Manuela Flores Ganhão, aluna do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Alcáçovas – Almoço e visitas de
estudo, escalão A; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- David Luis Relvas Pereira, aluno do Ensino Pré-Escolar de Viana do Alentejo – Almoço, escalão B
(reposicionamento do escalão do abono de família pela Segurança Social). --------------------------------------Ponto doze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a transferência
de verba para o Clube de Caçadores e Pescadores “Os Alcaçovenses”, para comparticipação nas
despesas com a organização do seu aniversário – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do
senhor Presidente de 9 de outubro de 2019 que determinou a transferência de 400,00 € (quatrocentos
euros) para o Clube de Caçadores e Pescadores “Os Alcaçovenses”, como comparticipação nas despesas
de organização da sua festa de aniversário que decorreu no dia 13 de outubro de 2019. ---------------------Ponto treze) Proposta de celebração de Protocolo de Parceria com a Associação Bandeira Azul da
Europa, no âmbito do Programa Eco-Escolas e de autorização da transferência da verba respetiva – A
Câmara deliberou com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis
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Miguel Duarte e José Filipe Cruz, aprovar a proposta de Protocolo a celebrar com a Associação Bandeira
Azul da Europa (ABAE), no âmbito do Programa Eco-Escolas e autorizar o pagamento da contribuição de
70,00 € (setenta euros) relativa à inscrição da Escola Dr. Isidoro de Sousa no referido Programa, no
corrente ano letivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz, de acordo com a posição já anteriormente manifestada, referiu que
a sua abstenção se deve ao facto de considerar que todas as Escolas do concelho deveriam participar no
Programa Eco-Escolas, beneficiando também do apoio do Município para o efeito. ----------------------------- O senhor Presidente, também em sintonia com a sai intervenção anterior sobre este assunto, recordou
que de acordo com o que lhe foi transmitido, à data, pela Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas
de Viana do Alentejo, a iniciativa de participação no Programa Eco-Escolas e noutros projetos, parte dos
professores e não da Direção do Agrupamento e que embora seja a Escola Dr. Isidoro de Sousa a aderir ao
Programa Eco-Escolas, existem atividades que abrangem as três freguesias. ------------------------------------Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a sanação da
omissão detetada no processo relativo ao Concurso Público da Empreitada de Requalificação Paisagista
e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires e a prorrogação do prazo de
apresentação das propostas relativo à mesma Empreitada – No âmbito do Concurso Público relativo à
Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora
D’Aires, a Câmara tomou conhecimento de que já depois de ter terminado quer o prazo para
apresentação de erros e omissões, quer o prazo para a respetiva resposta aos mesmos, veio a Empresa
Tecnovia, no dia 14 de outubro corrente, através da Plataforma Eletrónica, alertar para a omissão da peça
escrita e da peça desenhada do projeto de abastecimento de águas. O n.º 7 do artigo 50.º do Código dos
Concursos Públicos prevê que oficiosamente se pode proceder à retificação de erros ou omissões das
peças do procedimento até ao final do prazo de entrega das propostas, desde que se atenda ao disposto
no artigo 64.º do referido Código, prorrogando o prazo para apresentação das propostas e publicitando
essa decisão de prorrogação nos termos do artigo 130.º do mesmo Código. ----Assim, tendo em conta o interesse público que reside no facto de patentear peças procedimentais
corretas, o senhor Presidente, por despacho de 17 de outubro de 2019, determinou:
» A sanação da omissão detetada, juntando às peças procedimentais os elementos em falta; ---------------» A prorrogação do prazo de apresentação das propostas até ao 12.º dia a contar da data de envio do
aviso de prorrogação para o Diário da República. -------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente explicou que a necessidade de exarar este despacho ficou a dever-se ao facto do
prazo de apresentação das propostas terminar no dia 21 de outubro de 2019. ------------------------------------
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A Câmara ratificou por unanimidade as decisões constantes do despacho, nos termos do disposto no n.º 3
do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação. ---------------------------Ponto quinze) Proposta de abertura do Concurso Público para a Concessão de Exploração do Posto de
Abastecimento de Combustível localizado junto ao Jardim Público de Alcáçovas e de aprovação das
respetivas peças procedimentais – O senhor Vereador Luis Miguel Duarte congratulou-se pelo facto deste
assunto estar hoje presente, atendendo às necessidades da população de Alcáçovas. Este Vereador,
contudo, manifestou a opinião de que o montante mínimo mensal estipulado para a concessão – 1.500,00
€ (mil e quinhentos euros) acrescidos de IVA, é muito exagerado. Afirmou este Vereador “saber do que
fala” uma vez que conhece bem este ramo de atividade. --------------------------------------------O senhor Vice-Presidente disse que o montante em causa teve por base algumas opiniões de pessoas
ligadas a este ramo, as quais consideraram adequado o montante mínimo mensal estipulado. --------------Apesar da observação do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a Câmara aprovou por unanimidade o
Programa de Concurso e o Caderno de Encargos relativos ao Concurso Público para a concessão de
Exploração do Posto de Abastecimento de Combustível localizado junto ao Jardim Público de Alcáçovas.
Também por unanimidade designou o júri que acompanhará o concurso público para a formação do
respetivo contrato de concessão:
Membros efetivos:
Presidente – Maria D’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos; --------------------Primeiro vogal – Francisco António Dias Cardoso, Assistente Técnico; ----------------------------------------------Segundo vogal – Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia). -----------------------Membros suplentes:
Primeiro – Daniela da Conceição Banha Palhais, Assistente Técnica; -------------------------------------------------Segundo – Luisa Maria Braga Mouro, Técnica Superior (Recursos Humanos). -------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a
prorrogação do prazo de apresentação das propostas relativo à Empreitada de Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3 – No âmbito do Concurso Público
relativo à Empreitada de Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3, a Câmara
tomou conhecimento de que já depois de ter terminado quer o prazo para apresentação de erros e
omissões, quer o prazo para a respetiva resposta aos mesmos, vieram várias Empresas solicitar (algumas
até telefonicamente) que fosse disponibilizado um novo mapa de quantidades de trabalho que não
apresentasse valores negativos nas medições parciais mas somente os valores positivos resultantes das
medições finais. O n.º 7 do artigo 50.º do Código dos Concursos Públicos prevê que oficiosamente se
pode proceder à retificação de erros ou omissões das peças do procedimento até ao final do prazo de
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entrega das propostas, desde que se atenda ao disposto no artigo 64.º do referido Código, prorrogando o
prazo para apresentação das propostas e publicitando essa decisão de prorrogação nos termos do artigo
130.º do mesmo Código. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, tendo em conta o interesse público que reside no facto de patentear peças procedimentais
corretas e que sejam de fácil leitura e interpretação para os concorrentes, o senhor Presidente, por
despacho de 17 de outubro de 2019, determinou:
» A disponibilização de um novo mapa de quantidades que respondesse ao pretendido por alguns
interessados, contendo apenas valores positivos; ------------------------------------------------------------------------» A prorrogação do prazo de apresentação das propostas até ao 12.º dia a contar da data de envio do
aviso de prorrogação para o Diário da República. ------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente explicou que a necessidade de exarar este despacho ficou a dever-se ao facto do
prazo para apresentação das propostas terminar no dia 21 de outubro de 2019. -------------------------------A Câmara ratificou por unanimidade as decisões constantes do despacho, nos termos do disposto no n.º 3
do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação. -----------------------------Ponto dezassete) Proposta de deliberação para notificação ao promotor, senhor António da Conceição
Mira Pinto, para iniciar o procedimento de legalização da obra sita na Rua Heliodoro Salgado, n.º 2, em
Viana do Alentejo – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e
Processual, relativa ao Processo n.º 127/19, cujo requerente é António da Conceição Mira Pinto, na
qualidade de cabeça de casal da herança de Jerónima Teresa Rã, a Câmara deliberou, com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz,
notificar o requerente para que no prazo de 30 dias a contar da receção da notificação, apresente pedido
de legalização das obras executadas sem licença na Fração A do prédio sito na Rua Heliodoro Salgado,
número nove, em Viana do Alentejo. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de deliberação sobre inclusão de telheiro em áreas afetas ao uso agrícola e a
entrega de diversos elementos, de que é requerente Bastilha, SA, na Herdade dos Alfanges, em Viana
do Alentejo – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual,
relativa ao Processo n.º 197/19, cujo requerente é a Sociedade Bastilha, S.A., a Câmara deliberou, com
três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José
Filipe Cruz, notificar a requerente para que no prazo de 15 dias a contar da receção da notificação,
apresente os elementos necessários à legalização de um alpendre a incluir nas áreas afetas ao uso
agrícola na Herdade dos Alfanges, em Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de deliberação sobre a determinação da execução de trabalhos de correção
e alteração no prédio sito na Rua Padre Luis António da Cruz, n,º 14, em Viana do Alentejo, para repor
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a legalidade urbanística e a entrega de diversos elementos, de que é requerente Francisco José Serpa
Baião – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa
ao Processo n.º 204/19, cujos requerentes são Francisco José Serpa Baião e Manuel José Serpa Baião, a
Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis
Miguel Duarte e José Filipe Cruz, notificar os requerentes para que no prazo de trinta dias a contar da
receção da notificação, procederem à execução dos trabalhos de correção e alteração necessários para
repor a legalidade do prédio sito na Rua Padre Luis António da Cruz, n.ºs 14, 14-A e 14-B e na Rua
Professor Dr. Manuel Dâmaso Prates, n.ºs 9 e 9-A, em Viana do Alentejo e que no mesmo prazo
entreguem os elementos e documentos em falta para a necessária legalização das obras realizadas. ------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,

