______________
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ATA N.º 26/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 06/11/2019

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

HORA DE ENCERRAMENTO: 16:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS:

FALTAS INJUSTIFICADAS

- PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO, Vereador, por motivo de
férias

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 30/10/2019
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.056,04 €
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 ...................................................................................................... 1.574.125,86 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................. 590.640,73 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 .............................................................................................................. 34.445,73 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................. 6.468,07 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950 ............................................................................................................... 19.490,45 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050 ................................................................................................................. 5.430,67 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006435350 ............................................................................................................... 93.551,22 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER ................................................................................................ 75.986,30 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ................................................................................................................ 66.956,77 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ......................................................................................................... 128.067,86 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................................ 176.461,27 €
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 ............................................................................................................................. 1.578.181,90 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................ 1.417.063,17 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................................... 161.118,73 €
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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 23 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. Proposta de aprovação da 31.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------6. Proposta de aprovação da 22.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------7. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; ----------------------------------9. Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária; ----------------------------10. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a atribuição de subsídio no
âmbito da Ação Social Escolar ao aluno do Pré-Escolar – Simão Ricardo Sabarigo Ribeiro; ------------11. Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Clube
de Atletismo de Viana do Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------12. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que autorizou a prorrogação da situação de
mobilidade interna na categoria do Técnico Superior (Arquitetura Paisagista) Sérgio Ferreira Godinho,
no Município de Palmela; ---------------------------------------------------------------------------------------13. Proposta de envio de pedido à Assembleia Municipal para eleição de um Presidente de Junta de
Freguesia e do seu substituto para a participação no XXIV Congresso da Associação Nacional de
Municípios Portugueses; -----------------------------------------------------------------------------------------------------14. Proposta de deferimento do pedido de legalização das obras efetuadas na Travessa da Fonte, n.º 30,
em Alcáçovas, de que é requerente Joaquim Manuel Ihéu Monteiro; -------------------------------------------15. Proposta de indeferimento do pedido de legalização das obras efetuadas na Rua Atrás do Moinho, ou
Travessa do Moinho, n.º 7, em Viana do Alentejo, de que é requerente Antónia de Jesus Pereira Paitio
(Cabeça-de-Casal da herança de Georgina Mariana Coronheiro; --------------------------------------------------16. Proposta de aceitação das alterações apresentadas pela requerente Teodolinda da Conceição Rebocho
Bonito Ferreira, relativamente à legalização das obras na Rua Germano Vidigal, n.º 17, em Aguiar e
solicitação de elementos, concedendo-lhe um prazo de 30 dias para o efeito; --------------------17. Proposta de notificação aos interessados [António da Conceição Mira Pinto (Cabeça-de-casal da
herança de Jerónima Teresa Rã) e José António Rã Pinto] para que submetam o pedido de legalização
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das obras efetuadas na Rua Heliodoro Salgado, n.º 9, em Viana do Alentejo e a apresentação de
diversos elementos, concedendo-lhes um prazo de 30 dias para o efeito; -------------------------------------18. Proposta de deferimento do pedido de legalização das obras efetuadas na Rua do Lagar Velho, n.º 10,
em Viana do Alentejo e de que é requerente Jacinta Antónia Rosa Lima Branco; ----------------------------19. Proposta de deferimento do pedido de constituição de compropriedade no prédio rústico
denominado Herdade Romeiras e Quinta Nova, em Viana do Alentejo, de que é requerente Agradável
Margem, Ld.ª; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Pedido de deferimento do pedido de constituição de compropriedade no prédio misto denominado
Horta do Fidalgo, em Viana do Alentejo, de que são requerentes João Manuel Correia Gonçalves e
Sara Cristina Branco Lopes; --------------------------------------------------------------------------------------------------21.Proposta de constituição de comissões de vistoria, nos termos dos artigos 65.º, 82.º e 90.º do DecretoLei n.º 555/99, de 16 de dezembro na redação atual e do artigo 8.º do Regime Jurídico da exploração
dos estabelecimentos de alojamento local, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de
agosto, na redação dada pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro e de Comissões de Auditorias para
classificação e revisão de classificação de Empreendimentos Turísticos. -------------------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 o Município de Viana do Alentejo venceu o “Prémio
Boas Práticas de Voluntariado”, com o Projeto de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas –
“Viana do Alentejo chama por Jovens para a Natureza Florestal”. Adiantou que, para o IPDJ – Instituto
Português do Desporto e Juventude, promotor da iniciativa, este projeto foi considerado como um
excelente exemplo de boas práticas, uma vez que potenciou o trabalho dos jovens junto da comunidade e
inovou na forma de sensibilização. Referiu o senhor Presidente que a entrega do prémio decorreu no
Museu de Arte Contemporânea de Elvas, no dia 26 de outubro. O Senhor Presidente recordou que este
foi o segundo ano consecutivo que este Município aderiu a esta iniciativa, do IPDJ – Instituto Português
do Desporto e Juventude, que, de uma forma sucinta, consiste na sensibilização das populações para a
preservação da natureza e na vigilância fixa e móvel em áreas previamente definidas pela Autarquia. ----- Informou também o senhor Presidente que pelo 6.º ano consecutivo, o Município de Viana do Alentejo
distribui, gratuitamente, fruta às crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas
de Viana do Alentejo duas vezes por semana. A iniciativa, que tem o apoio do Regime Escolar – Fruta
Escolar e do Apoio Alimentar da Ação Social Escolar, abrange um total de 266 crianças no Concelho, no
presente ano letivo de 2019/2020. Adiantou o senhor Presidente que o Regime Escolar – Fruta Escolar,
apenas aplicável aos alunos do 1.º Ciclo, resulta de uma iniciativa da União Europeia, com o objetivo de
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promover hábitos saudáveis e o consumo de produtos locais junto dos mais novos, bem como promover
a adoção de uma dieta equilibrada com benefícios para a saúde. ------------------------------- Informou ainda o senhor Presidente que o Município de Viana do Alentejo, no âmbito da Medicina no
Trabalho e à semelhança dos anos anteriores, disponibilizou vacinas gratuitas contra a gripe para os seus
trabalhadores. Transmitiu que considera que a vacinação contra a gripe sazonal é de extrema
importância para assegurar a proteção e a promoção da saúde e de bem-estar dos trabalhadores. --------Ainda no Periodo de Antes da Ordem do Dia, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu ter visto na
Relação de pagamentos um serviço de elaboração de projeto para criação de um Viveiro de Empresas em
Viana do Alentejo, tendo perguntado de que se trata. --------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que a Câmara pretende instalar um Viveiro de Empresas na Loja Social, sita
na Zona Industrial de Viana do Alentejo, já existindo uma candidatura para o efeito a qual ronda os cem
mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referiu também o senhor Vereador Luis Miguel Duarte ter visto na mesma relação de pagamentos uma
despesa efetuada com o aluguer de um gerador para a Feira D’Aires. Perguntou se a Câmara não possui
um gerador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que efetivamente a Câmara possui um gerador mas houve necessidade de
alugar um porque o que possui não chega para todas as necessidades. ---------------------------------------------- Perguntou ainda o senhor Vereador Luis Miguel Duarte qual a posição da Câmara relativamente aos
assaltos ocorridos recentemente na freguesia de Alcáçovas. ----------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que a Câmara fará aquilo que sempre tem feito que é sensibilizar as
instâncias competências, uma vez que a segurança não é da responsabilidade direta do Município. -------- O senhor Vereador José Filipe Cruz, em relação ao Posto da GNR de Alcáçovas, também perguntou qual
a posição da Câmara em relação à retirada dos efetivos em permanência no Posto de Alcáçovas e ficarem
centralizados no Posto de Viana do Alentejo, uma vez que existe uma recomendação na Assembleia
Municipal sobre este tema e a bancada do PS ter votado contra. Referiu também este Vereador que na
Assembleia de Freguesia de Alcáçovas foi proposto que se realizasse uma reunião com o Senhor
Comandante Territorial da GNR com todas as forças politicas da Assembleia de Freguesia, conjuntamente
com os deputados da Assembleia da República eleitos pelo Distrito de Évora (senhor Norberto Patinho;
senhor António Costa da Silva e senhor João Oliveira). Adiantou que aceitaram prontamente estar
presentes na referida reunião todos os eleitos pela Junta de Freguesia de Alcáçovas, os deputados
António Costa da Silva e João Oliveira, tendo sido enviado um e-mail ao senhor Presidente da Câmara e
ao Deputado Norberto Patinho em junho sobre o assunto, dos quais, segundo informação que lhe foi
transmitida, ainda não se obteve qualquer resposta. -------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente referiu que manifestou ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas a
sua disponibilidade para participar na referida reunião. ------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que, neste momento o que era importante era retomar o
assunto nos moldes atuais. Adiantou este Vereador que era importante que fosse efetuada uma sessão
de esclarecimento à população sobre a falta de efetivos com os responsáveis pela segurança. --------------- O senhor Presidente referiu que vai contactar o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas
para que seja solicitada uma reunião com o senhor Comandante Territorial da GNR. --------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que, como Vereador, o que quer é expressar a sua
preocupação com a atual situação de insegurança que se vive em Alcáçovas, independentemente das
ideias politicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 23 de outubro de 2019 – A
Câmara aprovou, por unanimidade, a ata relativa à reunião ordinária de 23 de outubro de 2019. ---------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que nos dias 22, 23
e 24 de outubro, o Executivo em regime de permanência reuniu com a população de Aguiar, Alcáçovas e
Viana do Alentejo, respetivamente, para recolher contributos para o enriquecimento dos Documentos
Previsionais para 2020 (Plano de Atividades e Orçamento). Referiu ter transmitido que, com o intuito de
melhorar a prestação do serviço público e dar resposta às necessidades reais da população, a iniciava
realizada, à semelhança dos anos anteriores, permitiu também informar ou esclarecer as dúvidas
colocadas pelos munícipes. O senhor Presidente concluiu referindo que, nestas sessões, o executivo
municipal em regime de permanência informou ainda sobre os principais projetos para o futuro,
aproveitando a oportunidade para participar os trabalhos recentemente concluídos, bem como aqueles
que se encontra em curso, e respetivos investimentos. ----------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 24 de outubro, várias Técnicas do Município participaram no
Seminário “Política Educativa Municipal e Intermunicipal – Caminhos para a Promoção do Sucesso
Escolar”, que decorreu no Auditório da DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção
de Serviços da Região Alentejo. A iniciativa, promovida pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central, contou com temas centrados nas estratégias de promoção do sucesso escolar, no papel
das equipas multidisciplinares e foram ainda apresentados casos de boas práticas nesta área. --------------
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- O senhor Presidente informou que também no dia 24 de outubro, Dia Municipal para a Igualdade, o
Município promoveu a ação de sensibilização “Igualdade de Género e Envelhecimento Ativo”, inserida na
programação do “Mês Sénior”. A iniciativa, que decorreu no Cineteatro Vianense e na qual esteve
presente, visou, para além de assinalar o dia, promover a consciencialização para esta temática. Referiu o
senhor Presidente que a ação foi dinamizada pelo Projeto AVÓZ da Igualdade, que pretende promover
uma mudança cultural e de mentalidade no sentido de se construir uma sociedade baseada no princípio
de igualdade, bem como promover a coesão social e diminuir o isolamento dos idosos. ---------------------- O senhor Presidente informou que no dia 26 de outubro, no âmbito do 7.º Encontro Nacional de Centros
e Clubes UNESCO, a comitiva visitou o Paço dos Henriques; a Capela de Nossa Senhora da Conceição e o
Horto, em Alcáçovas, tendo a mesma sido recebida e acompanhada pelo Senhor Vice-Presidente.
Adiantou que a referida comitiva visitou ainda a Fábrica dos Chocalhos Pardalinho, onde, para além de
conhecer in loco o processo de Fabrico de Chocalhos, foi agraciada com Cante Alentejano, nas vozes do
Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas. -------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que, também no dia 26 de outubro, teve lugar o tradicional almoço de
encerramento do Mês Sénior, o qual decorreu no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo,
que juntou os seniores das três freguesias do Concelho, tendo estado presente no mesmo todo o
executivo em regime de permanência; os três Presidentes das Juntas de Freguesia e os representantes
das Santas Casas da Misericórdia de Alcáçovas e de Viana do Alentejo, entre outros. -------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 27 de outubro, conjuntamente com o Chefe do seu Gabinete
de Apoio Pessoal, esteve presente na celebração do 1.º aniversário do Oratório dedicado a Nossa
Senhora d’Aires e Nossa Senhora da Guia, no Bairro da Cascalheira (Pinhal Novo), a convite da direção da
Associação de Moradores do referido Bairro. O Senhor Presidente recordou que este Bairro foi fundado
por gentes do concelho de Viana do Alentejo, nos anos 70 do século XX, sendo que este oratório é uma
forma de homenagear essas gentes e a sua Terra Natal. O senhor Presidente concluiu relembrando que
esteve presente, no dia 28 de outubro de 2018, na inauguração deste mesmo Oratório, o qual o
Município de Viana do Alentejo também apoiou financeiramente. -------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 29 de outubro esteve presente, em representação da CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, na reunião mensal do Conselho de Administração da
GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, que decorreu em Évora. Referiu que posteriormente se
seguiu uma reunião da Assembleia Geral da já referida GESAMB, na qual também participou. -------------- O senhor Presidente informou que no dia 29 de outubro esteve presente numa reunião da Assembleia
Intermunicipal da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo, que
decorreu em Beja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente informou que, também no dia 29 de outubro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo
este presente na inauguração da Feira dos Santos, em Alvito, a convite daquele Município. ------------------ O senhor Presidente informou que no dia 2 de novembro, o Senhor Vice-Presidente e o Senhor
Vereador Paulo Manzoupo, a convite da Associação promotora, estiveram presentes no 10.º Encontro de
Grupos Corais promovido pelo Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas, o qual decorreu na sede da
Sociedade União Alcaçovense. Referiu que no mesmo atuaram, para além do Grupo Coral promotor, o
Grupo Coral “A Voz do Alentejo” (Quinta do Conde); o Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de
Alcáçovas; o Grupo Coral Feminino da Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves; o Grupo Coral “Tertúlia
dos Amigos do Cante” (Alcáçovas) e o Grupo Coral Etnográfico “Amigos do Alentejo” (Feijó). --------------- O senhor Presidente informou que no dia 3 de novembro, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo
Manzoupo, participou no almoço convívio que assinalou a última prova do III Campeonato Intersócios do
CAP – Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo, que decorreu no Salão da Antiga Cooperativa, em
Aguiar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 4 de novembro 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, a qual teve
como finalidade a 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, também no dia 4 de novembro, conjuntamente com a Chefe da DGR
– Divisão de Gestão de Recursos da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, esteve presente numa
reunião na CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central no âmbito do cumprimento do
Regime Jurídico do Serviço de Transportes Públicos de Passageiros, previsto na Lei.º n.º 52/2015 e no
Regulamento Europeu n.º 1370/2007. Adiantou o senhor Presidente que estão atualmente em curso os
procedimentos necessários ao lançamento de concurso público para a contratualização dos serviços de
transportes rodoviários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------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 aprovação da 31.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a
Câmara aprovou a 31.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------------
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Ponto seis) Proposta de aprovação da 22.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe
Cruz, a Câmara aprovou a 22.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. --------------------Ponto sete) 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 o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo / 2.º trimestre de 2019 – 287,10 € (duzentos e oitenta
e sete euros e dez cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------ Para Sociedade União Alcaçovense:
» Banda Filarmónica / 3.º trimestre de 2019 – 650,40 € (seiscentos e cinquenta euros e quarenta
cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Escola de Música / 3.º trimestre de 2019 – 243,00 € (duzentos e quarenta e três euros); ------------------ Para o Grupo de Flamenco “Las Trianeras” da Associação dos Amigos Aguiarenses / 3.º trimestre de
2019 – 356,40 € (trezentos e cinquenta e seis euros e quarenta cêntimos). ---------------------------------------Ponto oito) 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 Viana do Alentejo:
- José Francisco Destapado Gregório; ----------------------------------------------------------------------------------------- Maria Eduarda Ribeiro das Relíquias Destapado. -----------------------------------------------------------------------De Alcáçovas:
- Felisbela Floripes Maurício Vinagre Lebre. -------------------------------------------------------------------------------Ponto nove) 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 129 – Joaquim José Falé – Substituição de banheira por poliban; ----------------------- Titular do cartão n.º 657 – António Joaquim Corraleiro – Substituição de banheira por poliban. ----------Ponto dez) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a atribuição de
subsídio no âmbito da Ação Social Escolar ao aluno do Pré-Escolar – Simão Ricardo Sabarigo Ribeiro –
Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por
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unanimidade o Despacho do senhor Presidente da Câmara de 23 de outubro de 2019 que determinou a
atribuição de subsídio no âmbito da Ação Social Escola, ao aluno do Pré-Escolar - Simão Ricardo Sabarigo
Ribeiro – Almoço, escalão B. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar
com o Clube de Atletismo de Viana do Alentejo – 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 de Atletismo de Viana
do Alentejo, a vigorar entre 12 de novembro de 2019 e 11 de novembro de 2020, no montante de
2.175,00 € (dois mil cento e setenta e cinco euros). --- ------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que autorizou a
prorrogação da situação de mobilidade interna na categoria do Técnico Superior (Arquitetura
Paisagista) Sérgio Ferreira Godinho, no Município de Palmela – A Câmara ratificou por unanimidade o
despacho do senhor Vice-Presidente de 23 de outubro de 2019 que, em substituição do senhor
Presidente e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 123 de
setembro, na redação atual, autorizou a prorrogação da situação de mobilidade interna na categoria do
Técnico Superior (Arquitetura Paisagista) Sérgio Ferreira Godinho no Município de Palmela, por mais 6
meses, ou seja, até 30 de abril de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de envio de pedido à Assembleia Municipal para eleição de um Presidente de
Junta de Freguesia e do seu substituto para a participação no XXIV Congresso da Associação Nacional
de Municípios Portugueses – A Câmara deliberou por unanimidade propor à Assembleia Municipal que
proceda à eleição do Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto (também Presidente de Junta)
para que, em representação das Juntas de Freguesia do concelho, participe no XXIV Congresso da
Associação Nacional de Municípios Portugueses, o qual se realizará nos dias 29 e 30 de novembro de
2019, em Vila Real. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de deferimento do pedido de legalização das obras efetuadas na Travessa da
Fonte, n.º 30, em Alcáçovas, de que é requerente Joaquim Manuel Ilhéu Monteiro – Nos termos da
Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 58/18,
cujo requerente é Joaquim Manuel Ilhéu Monteiro, a Câmara deliberou por unanimidade deferir o
pedido de legalização das obras efetuadas na Travessa da Fonte, 30, em Alcáçovas, as quais consistiram
na abertura de porta e substituição de cobertura e alteração de fachada. -----------------------------------------Ponto quinze) Proposta de indeferimento do pedido de legalização das obras efetuadas na Rua Atrás do
Moinho ou Travessa do Moinho, n.º 7, em Viana do Alentejo, de que é requerente Antónia de Jesus
Pereira Paitio (Cabeça-de-Casal da herança de Georgina Mariana Coronheiro) – Nos termos da
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Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 180/19,
cuja requerente é Antónia de Jesus Pereira Paitio, na qualidade de cabeça de casal da herança de
Georgina Mariana Coronheiro, a Câmara deliberou, com dois votos favoráveis e duas abstenções por
parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, indeferir o pedido de legalização das
obras efetuadas na Rua Atrás do Moinho, n.º 7 ou Travessa do Moinho, em Viana do Alentejo,
concedendo-lhe o prazo de 10 dias a contar da receção da notificação, para que pronuncie sobre o mesmo
em sede de audiência prévia. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de aceitação das alterações apresentadas pela requerente Teodolinda da
Conceição Rebocho Bonito Ferreira, relativamente à legalização das obras na Rua Germano Vidigal, n.º
17, em Aguiar e solicitação de elementos, concedendo-lhe um prazo de 30 dias para o efeito – Nos
termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo
n.º 140/17, cuja requerente é Teodolinda da Conceição Rebocho Bonito Ferreira, a Câmara deliberou por
unanimidade aceitar as alterações apresentadas pela requerente no seu pedido de legalização das obras
efetuadas na Rua Germano Vidigal, n.º 17, em Aguiar, solicitando-lhe a entrega dos elementos
necessários concedendo-lhe, para o efeito, o prazo de 30 dias a contar da receção da notificação. --------Ponto dezassete) Proposta de notificação aos interessados [António da Conceição Mira Pinto (Cabeçade-casal da herança de Jerónima Teresa Rã) e José António Rã Pinto] para que submetam o pedido de
legalização das obras efetuadas na Rua Heliodoro Salgado, n.º 9, em Viana do Alentejo e a
apresentação de diversos elementos, concedendo-lhes um prazo de 30 dias para o efeito – Nos termos
da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º
214/19, 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 no
prédio sito na Rua Heliodoro Salgado, n.ºs 9 e 9-A, em Viana do Alentejo, apresentando para o efeito os
elementos necessários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de deferimento do pedido de legalização das obras efetuadas na Rua do Lagar
Velho, n.º 10, em Viana do Alentejo e de que é requerente Jacinta Antónia Rosa Lima Branco – Nos
termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo
n.º 162/18, cuja requerente é Jacinta Antónia Rosa Lima Branco, a Câmara deliberou por unanimidade
aprovar o pedido de legalização das obras efetuadas na Rua do Lagar Velho, n.º 10, em Viana do Alentejo,
concedendo-lhe o prazo de 10 dias a contar da receção da notificação para que indique o prazo de
duração da execução das mencionadas obras. -----------------------------------------------------
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Ponto dezanove) Proposta de deferimento do pedido de constituição de compropriedade no prédio
rústico denominado Herdade Romeiras e Quinta Nova, em Viana do Alentejo, de que é requerente
Agradável Margem, Ld.ª – Nos termos da informação do Gabinete Jurídico n.º 39 E/2019, a Câmara
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável relativamente à constituição de compropriedade no
prédio rústico denominado “Herdade Romeiras e Quinta Nova”, sito na freguesia e concelho de Viana do
Alentejo, inscrito na matriz predial rústica respetiva sob o artigo 120, Secção G, conforme requerido por
Agradável Margem, Ld.ª. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Pedido de deferimento do pedido de constituição de compropriedade no prédio misto
denominado Horta do Fidalgo, em Viana do Alentejo, de que são requerentes João Manuel Correia
Gonçalves e Sara Cristina Branco Lopes – Nos termos da informação do Gabinete Jurídico n.º 40 E/2019,
a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável relativamente à constituição de
compropriedade no prédio misto denominado “Horta do Fidalgo”, sito na freguesia e concelho de Viana
do Alentejo, conforme requerido por João Manuel Correia Gonçalves e Sara Cristina Branco Lopes,
encontrando-se a parte rústica descrita com o artigo matricial n.º 56, Secção M e a parte urbana com o
artigo matricial n.º 1751. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de constituição de comissões de vistoria, nos termos dos artigos 65.º e 90.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na redação atual e do artigo 8.º do Regime Jurídico da
exploração dos estabelecimentos de alojamento local, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 128/2014, de
29 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 63/2015, de 23 de abril e de Comissões de
Auditorias para classificação e revisão de classificação de Empreendimentos Turísticos – Nos termos da
Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual e devido à cessação de funções,
por aposentação, de um membro efetivo de comissões de vistoria, torna-se necessária a atualização da
designação dos técnicos que integrarão as comissões de vistoria e de auditoria, quer no âmbito do
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, quer no âmbito do Regime Jurídico da Exploração dos
Estabelecimentos de Alojamento Local, quer ainda no âmbito do Regime Jurídico da Instalação,
Exploração e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos, a Câmara deliberou por unanimidade
constituir as seguintes comissões:
1) Comissão de vistoria, nos termos dos artigos 65.º, n.º 2 e 90.º, n.º 1 do Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio (RJUE):
A) Para realização de vistorias a prédios sitos nas freguesias de Viana do Alentejo e Aguiar (com exceção
de prédios classificados ou em vias de classificação, ou prédios sitos nas respetivas zonas de proteção):
Membros efetivos:
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- Maria João Pereira e Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de Viana do Alentejo;
- Joaquim Miguel Delgado Godinho, Técnico Superior (Engenheiro Civil) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- António João Figueira Falé, Fiscal Municipal da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. --------------------Membros suplentes:
- Maria Inês Cavaleiro de Ferreira Núncio Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pedro de Sousa Andrade e Silva, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rodolfo Francisco Assis Machado, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Para realização de vistorias a prédios sitos na freguesia das Alcáçovas (com exceção de prédios
classificados ou em vias de classificação, ou prédios sitos nas respetivas zonas de proteção):
Membros efetivos:
- Maria Inês Cavaleiro de Ferreira Núncio Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Miguel Delgado Godinho, Técnico Superior (Engenheiro Civil) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- António João Figueira Falé, Fiscal Municipal da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. --------------------Membros suplentes:
- Maria João Pereira e Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de Viana do Alentejo;
- Pedro de Sousa Andrade e Silva, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rodolfo Francisco Assis Machado, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) Para realização de vistorias em prédios classificados ou em vias de classificação ou prédios sitos nas
respetivas zonas de proteção:
Membros efetivos:
- Maria João Pereira e Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de Viana do Alentejo;
- Maria Inês Cavaleiro de Ferreira Núncio Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Miguel Delgado Godinho, Técnico Superior (Engenheiro Civil) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Membros suplentes:
- Pedro de Sousa Andrade e Silva, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rodolfo Francisco Assis Machado, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- António João Figueira Falé, Fiscal Municipal da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. --------------------2) Comissão de Vistoria, nos termos do artigo 82.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação,
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 66/2019, de 21 de maio (RJUE):
A) Para realização de vistorias para efeitos de receção provisória e definitiva das obras de urbanização:
Membros efetivos:
- Joaquim Miguel Delgado Godinho, Técnico Superior (Engenheiro Civil) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- António João Figueira Falé, Fiscal Municipal da Câmara Municipal de Viana do Alentejo; -------------------Membros suplentes:
- Maria João Pereira e Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de Viana do Alentejo; - Maria Inês Cavaleiro de Ferreira Núncio Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pedro de Sousa Andrade e Silva, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Comissão de Vistoria, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Regime Jurídico da Exploração dos
Estabelecimentos de Alojamento Local, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto,
na redação da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro:
A) Para realização de vistorias a prédios sitos nas freguesias de Viana do Alentejo e Aguiar (com exceção
de prédios classificados ou em vias de classificação, ou prédios sitos nas respetivas zonas de proteção):
Membros efetivos:
- Maria João Pereira e Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de Viana do Alentejo;
- Joaquim Miguel Delgado Godinho, Técnico Superior (Engenheiro Civil) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- António João Figueira Falé, Fiscal Municipal da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. --------------------Membros suplentes:
- Maria Inês Cavaleiro de Ferreira Núncio Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Pedro de Sousa Andrade e Silva, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Para realização de vistorias a prédios sitos na freguesia das Alcáçovas (com exceção de prédios
classificados ou em vias de classificação, ou prédios sitos nas respetivas zonas de proteção):
Membros efetivos:
- Maria Inês Cavaleiro de Ferreira Núncio Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Miguel Delgado Godinho, Técnico Superior (Engenheiro Civil) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- António João Figueira Falé, Fiscal Municipal da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. --------------------Membros suplentes:
- Maria João Pereira e Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de Viana do Alentejo;
- Pedro de Sousa Andrade e Silva, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) Para realização de vistorias em prédios classificados ou em vias de classificação ou prédios sitos nas
respetivas zonas de proteção:
Membros efetivos:
- Maria João Pereira e Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de Viana do Alentejo;
- Maria Inês Cavaleiro de Ferreira Núncio Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Miguel Delgado Godinho, Técnico Superior (Engenheiro Civil) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membros suplentes:
- Pedro de Sousa Andrade e Silva, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rodolfo Francisco Assis Machado, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- António João Figueira Falé, Fiscal Municipal da Câmara Municipal de Viana do Alentejo; --------------------4) Comissão de Auditoria a que se refere o artigo 36.º do Regime Jurídico da Instalação, Exploração e
Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de
março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 80/2017, de 30 de junho:
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A) Para realização de auditorias de classificação e de revisão da classificação, de empreendimentos
turísticos sitos nas freguesias de Viana do Alentejo e de Aguiar (com exceção de prédios classificados ou
em vias de classificação, ou prédios sitos nas respetivas zonas de proteção):
Membros efetivos:
- Maria João Pereira e Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de Viana do Alentejo;
- Joaquim Miguel Delgado Godinho, Técnico Superior (Engenheiro Civil) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- António João Figueira Falé, Fiscal Municipal da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. -------------------Membros suplentes:
- Maria Inês Cavaleiro de Ferreira Núncio Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pedro de Sousa Andrade e Silva, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rodolfo Francisco Assis Machado, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Para realização de auditorias de classificação e de revisão da classificação, de empreendimentos
turísticos sitos na freguesia de Alcáçovas (com exceção de prédios classificados ou em vias de
classificação, ou prédios sitos nas respetivas zonas de proteção):
Membros efetivos:
- Maria Inês Cavaleiro de Ferreira Núncio Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Miguel Delgado Godinho, Técnico Superior (Engenheiro Civil) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- António João Figueira Falé, Fiscal Municipal da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. -------------------Membros suplentes:
- Maria João Pereira e Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de Viana do Alentejo;
- Pedro de Sousa Andrade e Silva, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rodolfo Francisco Assis Machado, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) Para realização de auditorias de classificação e de revisão da classificação, de empreendimentos
turísticos sitos em qualquer das freguesias do concelho de Viana do Alentejo, em prédios classificados ou
em vias de classificação, ou em prédios sitos nas respetivas zonas de proteção:
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Membros efetivos:
- Maria João Pereira e Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de Viana do Alentejo;
- Maria Inês Cavaleiro de Ferreira Núncio Pereira, Técnica Superior (Arquiteta) da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Miguel Delgado Godinho, Técnico Superior (Engenheiro Civil) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membros suplentes:
- Pedro de Sousa Andrade e Silva, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rodolfo Francisco Assis Machado, Técnico Superior (Arquiteto) da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- António João Figueira Falé, Fiscal Municipal da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. -------------------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,

, Assistente Tecnico, a subscrevi.
O Presidente,

Os Vereadores,

