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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 28/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 20/11/2019 
 

 

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: 17:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS:   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 14/11/2019 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.974,58 € 

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  ......................................................................................................  1.443.643,83 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  .............................................................................................................  424.175,23 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ..............................................................................................................   10.246,11 € 

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  ..............................................................................................   129.264,85 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ................................................................................................................  71.081,04 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .........................................................................................................  131.903,88 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................  180.961,41 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .............................................................................................................  42.531,79 € 

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  .............................................................................................................  27.674,70 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  1.447.618,41 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................  1.318.872,96 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ...........................................................................................................................  128.745,45 € 
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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 extraordinária de 31 de outubro de 2019; ------------- 

3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 6 de novembro de 2019; ------------------ 

4. Informação sobre a atividade da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------ 

5. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de 

competência subdelegada em matéria de administração urbanística; ------------------------------------------ 

6. 33.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------------------------- 

7. 23.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------------------------- 

8. 16.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ---------------------------------------------- 

9. Proposta de fixação dos objetivos estratégicos plurianuais do Município de Viana do Alentejo, no 

âmbito do SIADAP; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. 1.ª Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal; ----------------------------------------------------------------------- 

11. Pedido de autorização para apresentação de candidatura a financiamento da Empreitada de 

Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3 ao Programa 

Operacional Regional Alentejo 2020 no Aviso do Concurso para apresentação de candidatura n.º 

ALT20-16-2019-16; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Pedido de autorização para apresentação de candidatura a financiamento da Empreitada de 

Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires ao 

Programa Operacional Regional Alentejo 2020 no Aviso do Concurso para apresentação de 

candidatura n.º ALT20-14-2019-27-CIMAC; ---------------------------------------------------------------------------- 

13. Proposta de renovação do Contrato de Concessão de Exploração relativo aos Bares e Restaurante da 

Piscina Municipal de Alcáçovas; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para abertura de Concurso Público para a 

Concessão de Exploração do Bar das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo, fixando as condições 

gerais a que a concessão deverá obedecer; -------------------------------------------------------------- 

15. Proposta de aprovação do Caderno de Encargos e do convite no âmbito do Procedimento Pré-

Contratual de ajuste direto para a Concessão de Exploração do Quiosque instalado no Jardim Público 

de Alcáçovas, após autorização da Assembleia Municipal concedida na sua sessão de 16 de setembro 

de 2019; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16. Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”; ----------------------- 
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17. Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; -------------------------------- 

18. Proposta de fixação de preços de produtos a vender no Paço dos Henriques, em Alcáçovas; ----------- 

19. Proposta de transferência de verbas, ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

Culturais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a atribuição de subsídio 

no âmbito da Ação Social Escolar, ao aluno do 1.º Ciclo Afonso Manuel Maurício Lagarto; --------------- 

21. Aprovação de proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo, que visa estabelecer as condições de colaboração no âmbito das atribuições e 

competências legais transferidas para os Municípios em matéria de Educação do Ensino Pré-Escolar, 

no ano letivo de 2019/2020; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Aprovação de proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo, que estabelece as condições de parceria para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, no ano 

letivo de 2019/2020; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Propostas de fixação do número máximo de inscrições; do preço de participação nas atividades e do 

preço das refeições da Oficina Aberta nas pausas letivas do Natal e da Páscoa, no ano letivo de 

2019/2020; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24. Proposta de alteração ao Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2019/2020, relativamente 

ao aprovado na reunião de 31 de julho de 2019; ------------------------------------------------- 

25. Proposta de atribuição de prémio de mérito, ao abrigo do Regulamento Municipal respetivo; --------- 

26. Proposta de atribuição de apoio em espécie, no âmbito do Dia do Diploma; --------------------------------- 

27. Proposta de deliberação para execução de trabalhos de correção e alteração no prédio sito na Rua 

Padre Luis António da Cruz, n.º 14, em Viana do Alentejo, de que são requerentes Francisco José 

Serpa Baião e Manuel José Serpa Baião, a fim de repor a legalidade urbanística e a entrega de 

diversos elementos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 foi distinguido pela 

ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos com o “Selo de qualidade exemplar da 

água para consumo humano”, pelo segundo ano consecutivo. Com esta distinção, a ERSAR pretende 

evidenciar as entidades prestadoras de serviços de abastecimento público de água que, no último ano de 

avaliação regulatória, tenham assegurado uma qualidade exemplar da água para consumo humano, 

nomeadamente cumprindo de forma cumulativa todos os critérios previstos no regulamento.  -------------- 
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-  O Senhor Presidente recordou que a Feira D’Aires, que este ano celebrou 268 anos, está nomeada para 

a categoria “Mais Tradição”, dos Prémios Mais Alentejo 2019. A votação online decorreu até ao dia 17 de 

novembro. 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, sucedendo-se o Fabrico dos Chocalhos, em 2014. No 

corrente ano, 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 ter recebido um agradecimento da Câmara Municipal de Alvito pela 

cedência de gerador e tampos para a Feira dos Santos e dos Frutos Secos de Alvito.  ---------------------------- 

- O senhor Presidente informou que tendo já expirado o prazo de receção das propostas para três 

concursos públicos de Empreitada, verificou-se o seguinte: 

» Para a Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar, foram rececionadas duas propostas;  ------ 

» Para a Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 

3, foi rececionada uma proposta;  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

» Para a Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente do Santuário de Nossa 

Senhora D’Aires, não foi rececionada qualquer proposta.  ---------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou ainda que no dia 19 de novembro de 2019, foi publicado no Diário da 

República o Anúncio de Procedimento n.º 12680/2019, relativo ao Concurso Público para a Concessão de 

Exploração do Posto de Abastecimento de Combustível, localizado junto ao Jardim Público de Alcáçovas. 

A receção das propostas, via Plataforma Eletrónica, decorrerá até ao dia 19 de dezembro de 2019.  -------- 

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 extraordinária de 31 de outubro de 2019 – 

A Câmara aprovou, por unanimidade, a ata relativa à reunião extraordinária de 31 de outubro de 2019.  -  

Ponto três Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 6 de novembro de 2019 – A 

Câmara aprovou, por unanimidade, a ata relativa à reunião ordinária de 6 de novembro de 2019.  ---------  

Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 10 de 

novembro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal e com o senhor Vereador Paulo Manzoupo, 

esteve presente nas Comemorações do S. Martinho, promovidas pela Junta de Freguesia de Viana do 
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Alentejo e que decorreram no Largo dos Combatentes, em Viana do Alentejo. O convite foi endereçado 

pela referida Junta de Freguesia.  ----------------------------------------------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 11 de novembro foi formalizada a constituição do Polo do 

Centro Histórico de Évora da UPTE – Universidade Popular Túlio Espanca, numa sessão que decorreu no 

Colégio do Espírito Santo da Universidade de Évora e na qual o Município de Viana esteve representado. 

O Senhor Presidente recordou que atualmente existem polos deste ensino “não formal” em Viana do 

Alentejo, Alandroal, Barrancos, Canaviais (Évora), Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz e São Miguel 

de Machede (Évora). Recordou ainda que o Polo de Viana do Alentejo foi criado em 8 de maio de 2010, 

assinalando, por isso, o 10.º aniversário no presente ano letivo (2019/2020). Estão atualmente inscritos 

cerca de 140 alunos que podem usufruir de diversos cursos, nomeadamente Inglês, Informática, História 

da Cultura/Cinema, Alfabetização de Adultos, Teatro, Bordados e Costura, Saúde, Cidadania, Tuna, Clube 

de Saúde Sénior e Hidroginástica. Complementarmente vão ser desenvolvidas atividades pontuais, tais 

como exposições, workshops, conferências, palestras, ações de informação e sensibilização, cursos 

pontuais e visitas de estudo temáticas. O senhor Presidente considerou que este é um grande projeto de 

envelhecimento ativo, promotor de hábitos de bem-estar físico e mental da população. ----------------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 12 de novembro, realizou-se a reunião ordinária da Assembleia 

Geral da AptCVC – Associação Portuguesa de Cidades e Vilas com Cerâmica, na Antiga Capitania de 

Aveiro, na qual o Município esteve representado.  ------------------------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que também no dia 12 de novembro, o Senhor Vice-Presidente esteve 

presente na reunião mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo 

Central, na Vidigueira. Seguiu-se uma reunião da Assembleia Intermunicipal da mesma Associação, na 

qual o Senhor Vice-Presidente também esteve presente. ---------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 14 de novembro reuniu o Conselho Municipal de Educação, no 

Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, no âmbito das suas reuniões periódicas.  ------------------    

- O senhor Presidente referiu que também no dia 14 de novembro decorreu a habitual reunião anual da 

Câmara Municipal com as associações do Concelho. No âmbito da elaboração do Plano de Atividades 

para 2020, realizou-se esta reunião, no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, com o objetivo 

de se organizarem as atividades do próximo ano. Foram também abordados aspetos relacionados com 

apoios e regulamentos e relembradas outras informações anteriormente transmitidas, nomeadamente a 

criação de um dia específico para atendimento presencial às associações, mediante marcação prévia; a 

criação de uma caixa de correio eletrónico direcionada exclusivamente para o movimento associativo 

(associacoes@cm-vianadoalentejo.pt) e a disponibilização de uma nova área no site do Município, 

também ela direcionada às associações. Todos estes aspetos têm como objetivo final melhorar a 
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interligação com o movimento associativo e outras entidades com vista a um “produto final” com mais 

qualidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 16 de novembro, com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo, 

esteve presente na apresentação do novo disco dos “De Moda em Moda”, no Cineteatro Vianense.  ------   

- O senhor Presidente informou que no dia 19 de novembro esteve presente na reunião mensal do 

Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora.  ---------  

Ponto cinco) 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 seis) 33.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 

33.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa.  ------------------------------------------------------------------  

Ponto sete) 23.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e 

duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara 

aprovou a 23.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.   --------------------- --------------------- 

Ponto oito) 16.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianal 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 16.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  -------------------------------------- 

Ponto nove) Proposta de fixação dos objetivos estratégicos plurianuais do Município de Viana do 

Alentejo, no âmbito do SIADAP – Nos termos da proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou 

com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e 

José Filipe Cruz, fixar os Objetivos Estratégicos Plurianuais do Município, para efeitos de definição dos 

objetivos de cada unidade orgânica, nos termos do disposto na alínea a) do art.º 5.º do Decreto-

Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro que procedeu à adaptação à Administração Autárquica do 

Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) aprovado pela Lei n.º 

66-B/2007, de 28 de dezembro, na redação atual.  ------------------------------------------------------------------------  

Os objetivos estratégicos do Município para o quadriénio 2020-2023 são os seguintes: 

1. Promover políticas municipais de desenvolvimento sustentável do Município articuladas com a 

melhoria de qualidade de vida dos munícipes; -----------------------------------------------------------------------------  

2. Promover, interna e externamente, o Município de Viana do Alentejo, potenciando a valorização de 

todo o seu património material e imaterial e da oferta cultural como fatores de afirmação da identidade 

local e da projeção externa do Município a nível regional, nacional e internacional;  ----------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/11/2019  Fl.7 
  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 
3. Consolidar redes de parcerias fomentando o envolvimento e a participação dos intervenientes locais, 

regionais, nacionais e internacionais no desenvolvimento do concelho;  --------------------------------------------  

4. Promover a qualidade, eficácia e eficiência dos serviços municipais, quer interna quer externamente; 

5. Garantir as medidas de política e ação que privilegiem a intervenção municipal em matéria de 

educação, desporto e juventude, ação social, cultura e tempos livres, emprego e formação e 

desenvolvimento económico, nas suas várias vertentes;  ----------------------------------------------------------------  

6. Assegurar a melhor eficácia no acesso e gestão de fundos comunitários;  ---------------------------------------  

7. Promover uma gestão aberta e participativa.  ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Primeira proposta de alteração ao Mapa de Pessoal – O senhor Presidente referiu que a Lei 

n.º 65/2007, de 12 de novembro, com a redação dada pelos Decretos-Lei n.ºs 114/2011, de 30 de 

novembro e 44/2019, de 1 de abril, define o enquadramento institucional e operacional da proteção civil 

no âmbito municipal, estabelece a organização dos serviços municipais de proteção civil e determina as 

competências do comandante operacional municipal. Disse que nos termos do disposto no artigo 14.º-A 

dessa Lei, em cada Município tem de existir um coordenador municipal de proteção civil, que atua 

exclusivamente no âmbito territorial do respetivo Município, dependendo hierárquica e funcionalmente 

do Presidente da Câmara Municipal, a quem compete a sua designação, em Comissão de Serviço, pelo 

período de três anos. Acrescentou que a designação do coordenador municipal de proteção civil deve 

ocorrer de entre indivíduos, com ou sem relação jurídica de emprego público, que possuam licenciatura e 

experiência funcional adequadas ao exercício daquelas funções. -----------------------------------------------------   

Dada a incerteza quanto à necessidade de ter de ser nomeado, ainda em 2019, o Coordenador Municipal 

de Proteção Civil, propõe-se a criação do respetivo posto de trabalho no Mapa de Pessoal, submetendo 

essa proposta à Assembleia Municipal nos termos do n.º 4 do artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação. 

Genericamente, o conteúdo funcional do posto de trabalho de Coordenador Municipal de Proteção Civil é 

o seguinte: 

- Compete ao Coordenador Municipal de Proteção Civil dirigir o serviço municipal de proteção civil; 

Acompanhar permanentemente e apoiar as operações de proteção e socorro que ocorram na área do 

concelho; Promover a elaboração dos planos prévios de intervenção com vista à articulação de meios 

face a cenários previsíveis; Promover reuniões periódicas de trabalho sobre matérias de proteção e 

socorro; Dar parecer sobre os materiais e equipamentos mais adequados à intervenção operacional no 

respetivo Município; Comparecer no local das ocorrências sempre que as circunstâncias o aconselhem; 

Convocar e coordenar o Centro de Coordenação Operacional Municipal, nos termos previstos no Sistema 

Integrado de Operações de Proteção e Socorro.  ---------------------------------------------------------------------------  
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A proposta de alteração ao Mapa de Pessoal foi aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções 

por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz.  -----------------------------------------  

Ponto onze) Pedido de autorização para apresentação de candidatura a financiamento da Empreitada 

de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3 ao Programa 

Operacional Regional Alentejo 2020 no Aviso do Concurso para apresentação de candidatura n.º 

ALT20-16-2019-16 – Mediante proposta apresentada pelo senhor Presidente, a Câmara deliberou por 

unanimidade autorizar a apresentação da candidatura a financiamento, da Empreitada de Requalificação 

do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3 ao Programa Operacional Regional 

Alentejo 2020, no âmbito do Aviso com o código ALT20-16-2019-16, na Tipologia “Reabilitação Urbana”. 

Ponto doze) Pedido de autorização para apresentação de candidatura a financiamento da Empreitada 

de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires ao 

Programa Operacional Regional Alentejo 2020 no Aviso do Concurso para apresentação de candidatura 

n.º ALT20-14-2019-27-CIMAC – Mediante proposta apresentada pelo senhor Presidente, a Câmara 

deliberou por unanimidade autorizar a apresentação da candidatura a financiamento, da Empreitada de 

Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires ao Programa 

Operacional Regional Alentejo 2020, no âmbito do Aviso com o código ALT20-14-2019-27, na Tipologia 

“Património Natural e Cultural”.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de renovação do Contrato de Concessão de Exploração relativo aos Bares e 

Restaurante da Piscina Municipal de Alcáçovas – Na sequência do pedido apresentado pela empresa 

concessionária, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a renovação, por novo período de três 

anos, do contrato de concessão de Exploração dos Bares e Restaurante da Piscina Municipal de Alcáçovas, 

mantendo o montante da prestação mensal em 135,50 € (cento e trinta e cinco euros e cinquenta 

cêntimos), acrescido de IVA.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O contrato inicial foi celebrado a 23 de novembro de 2016 com Luis Miguel Lopes Merca, tendo 

posteriormente a Câmara autorizado que a concessionária passasse a ser a Empresa Aromaticaltiva, Ld.ª, 

da qual o senhor Luis Miguel Lopes Merca é sócio-gerente.  ------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para abertura de Concurso 

Público para a Concessão de Exploração do Bar das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo, fixando 

as condições gerais a que a concessão deverá obedecer – O senhor Presidente referiu que o contrato de 

concessão de exploração do Bar das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo, celebrado a 18 de 

novembro de 2013 com Vitor Manuel Pataquinho Fadista, foi renovado no final do primeiro período de 3 

anos, ou seja, em novembro de 2016, por mais três anos. Podendo ainda ser objeto de mais uma 

renovação (até novembro de 2022) o anterior concessionário não manifestou essa vontade. O contrato 
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extinguiu-se a 16 de novembro de 2019, pretendendo o Município proceder à abertura de concurso 

público para nova concessão de Exploração do espaço em causa.  Tendo em conta que nos termos da 

alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia 

Municipal autorizar a Câmara Municipal a celebrar contratos de concessão e fixar as respetivas condições 

gerais, o senhor Presidente propôs à Câmara Municipal que delibere submeter à Assembleia Municipal: 

a)  Pedido de autorização para desencadear um procedimento pré-contratual de concurso público com 

vista à concessão de exploração do Bar das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo, pelo prazo de 3 

anos, com possibilidade de renovação por mais dois períodos iguais.  ------------------------------------------------ 

b)  Pedido de autorização para que a Câmara Municipal aprove o Caderno de Encargos e o Programa de 

Concurso, prevendo nas peças do procedimento a atualização do montante a pagar pelo concessionário, 

no final de cada período de 3 anos.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

c)  Pedido de autorização para que, findo o procedimento pré-contratual, o Município celebre o Contrato 

de Concessão de Exploração do espaço em causa. ------------------------------------------------------------------------- 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade.  ------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quinze) Proposta de aprovação do Caderno de Encargos e do convite no âmbito do Procedimento 

Pré-Contratual de ajuste direto para a Concessão de Exploração do Quiosque instalado no Jardim 

Público de Alcáçovas, após autorização da Assembleia Municipal concedida na sua sessão de 16 de 

setembro de 2019  – Este ponto da ordem de trabalhos não foi discutido dado que ainda não foi recebido 

um esclarecimento solicitado a uma entidade externa, necessário para o prosseguimento do processo. --- 

Ponto dezasseis) 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 737 – Custódio Luis Raposo Fialho – Substituição de porta da entrada;  ----------------  

- Titular do cartão n.º 770 – Joaquina Maria Rebocho Teixoeira Flamino – Colocação de teto falso.  --------  

Ponto dezassete) 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: 

- Maria Joana Rosado Caracinha;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Eufrásia Maria Teles Marques Soares;  --------------------------------------------------------------------------------------  

- Francisco António Ferro Soares.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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De Aguiar: 

- Francisco António Galvão Monteiro.   ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezoito) Proposta de fixação de preços de produtos a vender no Paço dos Henriques, em 

Alcáçovas – A Câmara apreciou uma proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, relativa à 

fixação dos preços referentes a artigos da designer Anabela Marques, a vender no Paço dos Henriques, 

em Alcáçovas. Deliberou por unanimidade aprovar a referida proposta a qual se consubstancia no 

seguinte: 

Artigo Referência Preço 

Brincos N.º 1 13,00 € 

Brincos N.º 2 15,00 € 

Pregadeira N.º 3 18,00 € 

Pregadeira N.º 4 20,00 € 

Pulseira N.º 1 15,00 € 

Pulseira N.º 3 18,00 € 

Colar MNAz N.º 1 20,00 € 

Colar MNAz N.º 2 25,00 € 

Colar MNAz N.º 3 30,00 € 

 

Ponto dezanove) 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 Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas / 3.º trimestre de 2019: 

  » Grupo de Cavaquinhos do Alentejo – 194,70 € (cento e noventa e quatro euros e setenta cêntimos);  -- 

- Para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense / 3.º trimestre de 2019: 

   » Grupo Coral Feminino Etnográfico Paz e Unidade de Alcáçovas – 400,50 € (quatrocentos euros e 

cinquenta cêntimos);  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   » Escola de Dança / Ballet e Sevilhanas – 675,00 € (seiscentos e setenta e cinco euros).  ------------------ ---- 

- Para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo / 3.º trimestre de 2019 – 287,10 € (duzentos e 

oitenta e sete euros e dez cêntimos).  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Para a Sociedade União Alcaçovense / 3.º trimestre de 2019: 

   » Grupo de Teatro Amador – 433,20 € (quatrocentos e trinta e três euros e vinte cêntimos). -------------- 
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Ponto vinte) 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 

unanimidade o Despacho do senhor Presidente que determinou a alteração do escalão dos subsídios no 

âmbito da Ação Social Escolar (refeições e visitas de estudo) do aluno do 1.º Ciclo de Viana do Alentejo, 

Afonso Manuel Maurício Lagarto, que passou a ficar posicionado no escalão A.  ---------------------------------  

A alteração fica a dever-se ao reposicionamento do aluno no escalão do abono de família, efetuado pela 

Segurança Social.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e um) Aprovação de proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento 

de Escolas de Viana do Alentejo, que visa estabelecer as condições de colaboração no âmbito das 

atribuições e competências legais transferidas para os Municípios em matéria de Educação do Ensino 

Pré-Escolar, no ano letivo de 2019/2020 – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social 

e Humano, a Câmara apreciou o Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo referente ao Ensino Pré-Escolar, no ano letivo 2019/2020.  -------------------------------------------------  

O referido Protocolo foi aprovado com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores 

Vereadores Luis Miguel Duarte e José Flipe Cruz.  -------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e dois) Aprovação de proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento 

de Escolas de Viana do Alentejo, que estabelece as condições de parceria para o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, no ano letivo de 2019/2020 – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara apreciou o Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo referente ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo 2019/2020.  ---------------------------------------  

O senhor Vereador José Filipe Cruz, relativamente ao número de auxiliares do Centro Escolar de Viana do 

Alentejo e da Escola Básica Integrada de Alcáçovas, perguntou quais os motivos da diferenciação.  --------  

Também este Vereador questionou como se processa a entrega, pelo Município, do equipamento contra 

a chuva e frio, previsto na cláusula 7.ª do Protocolo de Colaboração.  -----------------------------------------------  

O senhor Presidente disse que irá esclarecer as questões colocadas para posteriormente informar.  -------  

O referido Protocolo foi aprovado com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores 

Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz.  ------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e três) Propostas de fixação do número máximo de inscrições; do preço de participação nas 

atividades e do preço das refeições da Oficina Aberta nas pausas letivas do Natal e da Páscoa, no ano 

letivo de 2019/2020 – Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano foi apresentada uma 

proposta relativa à frequência da Oficina Aberta nas pausas letivas do Natal e da Páscoa, no corrente ano 

letivo, nos seguintes moldes: 
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a) Fixar em 45 o número máximo de inscrições em cada freguesia;  --------------------------------------------------  

b) Fixar os seguintes preços para as inscrições na pausa letiva do Natal: 

     » Beneficiários do escalão A – 2,50 € (dois euros e cinquenta cêntimos);  ---------------------------------------  

     » Beneficiários do escalão B – 5,00 € (cinco euros);  -------------------------------------------------------------------  

     » Restantes alunos – 10,00 € (dez euros);  --------------------------------------------------------------------------------  

c) Fixar os seguintes preços para as inscrições na pausa letiva da Páscoa: 

    » Beneficiários do escalão A – 3,00 € (três euros); ----------------------------------------------------------------------  

    » Beneficiários do escalão B – 7,50 € (sete euros e cinquenta cêntimos);  ----------------------------------------  

    » Restantes alunos – 12,50 € (doze euros e cinquenta cêntimos).  -------------------------------------------------  

d) Preço das refeições: 

     » Beneficiários do escalão A – Isentos;  -----------------------------------------------------------------------------------  

     » Beneficiários do escalão B – 0,73 € (setenta e três cêntimos);  ---------------------------------------------------  

     » Restantes alunos – 1,46 € (um euro e quarenta e seis cêntimos);  -----------------------------------------------  

     » Adulto – 4,10 € (quatro euros e dez cêntimos).  ----------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, à semelhança das suas intervenções em anos anteriores, sobre 

este assunto, voltou a manifestar a sua discordância quanto ao facto de haver um número máximo de 

inscrições pois em sua opinião nenhuma criança devia ficar impossibilitada de participar nas atividades 

das pausas letivas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente referiu que isso nunca aconteceu pois o número máximo estipulado tem sido 

suficiente para acolher todos os interessados.  -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador José Filipe Cruz disse que se assim é, menos ainda se justifica a fixação de um número 

máximo de inscrições.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente disse que a fixação de um número máximo de inscrições nestas atividades, tem 

uma lógica associada, designadamente a lotação do autocarro municipal que ficará completa com 45 

crianças e o pessoal auxiliar que as acompanhará nas viagens. Acrescentou que se por exemplo o número 

máximo de inscrições fosse fixado em 50, a lotação do autocarro já era insuficiente para os transportar 

conjuntamente com as auxiliares.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente recordou que a Oficina da Criança sempre funcionou com um número máximo 

de inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, face à argumentação do senhor Presidente, disse que finalmente 

agora tinha sido dada uma explicação para que seja fixado um número máximo de inscrições, situação 

que ainda não tinha acontecido.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor Presidente disse que há situações que, em sua opinião, devem ser percetíveis a quem é 

Vereador já há cerca de dois anos e acrescentou que o senhores Vereadores da oposição não se 

preocupam mais com as pessoas do que quem está na Câmara a exercer as funções a tempo inteiro, 

sublinhando que até agora nenhuma criança ficou impossibilitada de frequentar as atividades das pausas 

letivas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que antes de ser dada a explicação pelo senhor Presidente 

quanto aos motivos de fixar em 45 o número máximo de inscrições, tencionava votar contra. Contudo, 

dada a explicação, abster-se-á.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente disse que não se recorda de lhe ter sido alguma vez perguntado diretamente o 

porquê da fixação do número máximo de inscrições em 45. Acrescentou que às perguntas que lhe forem 

colocadas, responderá sempre.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A proposta foi votada tendo sido aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos 

senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz.  -----------------------------------------------------------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de alteração ao Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 

2019/2020, relativamente ao aprovado na reunião de 31 de julho de 2019 – Nos termos da proposta da 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

de alteração ao Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2019/2020, consubstanciada na 

alteração do circuito especial n.º 4 de Alcáçovas, que passará de 100 quilómetros diários para 24 

quilómetros diários.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e cinco) Proposta de atribuição de prémio de mérito, ao abrigo do Regulamento Municipal 

respetivo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do 

Regulamento Municipal de Atribuição do Prémio de Mérito deste concelho, a Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir o seguinte Prémio de Mérito, no montante de 500,00 € (quinhentos euros): 

- A Margarida Romão Parrado, melhor aluna do Curso Cientifico-Humanístico / Ciências e Tecnologias do 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.  ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e seis) Proposta de atribuição de apoio em espécie, no âmbito do Dia do Diploma – A 

Câmara deliberou por unanimidade oferecer um voucher no montante de 12,00 € (doze euros) para 

levantamento de material escolar nas papelarias locais nele indicadas, aos seguintes alunos do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico constantes do Quadro de Excelência no ano letivo 2018/2019: 

A) Escola Básica de Alcáçovas: 

- Carminho Fitas, 1.º ano, Turma A;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Madalena Bento, 1.º ano, Turma A;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Beatriz Castanhas Bragança, 2.º ano, Turma B;  ---------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/11/2019  Fl.14 
  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 
- Carmén Timpau, 2.º ano, Turma B;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Inês Galvão da Silva, 2.º ano, Turma B;  -------------------------------------------------------------------------------------  

- Leonor Pires Macedo, 2.º ano, Turma B;  -----------------------------------------------------------------------------------  

B) Escola Básica de Viana do Alentejo: 

- Lara Filipa Santos Ferrão, 3.º ano, Turma C;  -------------------------------------------------------------------------------  

- Margarida Lucas Anastácio, 3.º ano, Turma C;  ----------------------------------------------------------------------------  

- Vasco Piló Nunes Bastos, 3.º ano, Turma C;  -------------------------------------------------------------------------------  

- Dinís Poeiras Garcia, 4.º ano, Turma E.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Também por unanimidade a Câmara deliberou oferecer trinta e quatro bilhetes de entrada nas Piscinas 

Municipais, durante sete dias, aos seguintes alunos do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário, constantes do Quadro de Excelência no ano letivo 2018/2019: 

A) Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa de Viana do Alentejo / 2.º Ciclo: 

- Pedro Branco Teigão, 5.º ano, Turma A;  ------------------------------------------------------------------------------------  

- Inês Isabel Casquinha, 5.º ano, Turma B;  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Lara Rosário Pinto, 6.º ano, Turma A;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Leonor Cardoso, 6.º ano, Turma A;  ----------------------------------------------------------------------------------  

- Lucília Falé Nunes, 6.º ano, Turma B;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Sara Filipa Lima, 6.º ano, Turma B. -------------------------------------------------------------------------------------------  

B) Escola Básica de Alcáçovas / 2.º Ciclo: 

- Ana Zhu, 5.º ano, Turma A;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Inês Paulo Xavier, 5.º ano, Turma A;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Miguel Maia Fadista, 5.º ano, Turma A;  ------------------------------------------------------------------------------------  

- Laura Diana Lebre Fitas, 6.º ano, Turma A.  --------------------------------------------------------------------------------  

C) Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa de Viana do Alentejo / 3.º Ciclo: 

- Gabriel Reis Leitão, 7.º ano, Turma B;  --------------------------------------------------------------------------------------  

- Rita Wu, 8.º ano, Turma B;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Beatriz da Silva Duarte, 9.º ano, Turma A;  ---------------------------------------------------------------------------------  

- Mauro Gabriel Serpa, 9.º ano, Turma A;  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Raquel Bentinho Rosa, 9.º ano, Turma A;  ----------------------------------------------------------------------------------  

- Sofia Fonseca Rosa, 9.º ano, Turma B.  --------------------------------------------------------------------------------------  

D) Escola Básica de Alcáçovas / 3.º Ciclo: 

- Ganliang Zhu, 7.º ano, Turma A;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Eugénia David, 7.º ano, Turma A;  ------------------------------------------------------------------------------------  
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- Sofia Maia Fadista, 9.º ano, Turma A.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

E) Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa de Viana do Alentejo / Ensino Secundário: 

- Daniel Soares Mendes, 10.º ano, Turma A;  --------------------------------------------------------------------------------  

- Sofia Alexandra Marques, 10.º ano, Turma A;  ----------------------------------------------------------------------------  

- Jani Alexandra Canelas, 10.º ano, Turma A;  -------------------------------------------------------------------------------  

- Gonçalo Trindade Parreirinha, 10.º ano, Turma A;  ----------------------------------------------------------------------  

- Francisco Miguel Brito, 10.º ano, Turma A;  --------------------------------------------------------------------------------  

- Carolina Marques da Luz, 10.º ano, Turma B;  -----------------------------------------------------------------------------  

- Filipa Quaresma Coelho, 10.º ano, Turma B.  ------------------------------------------------------------------------------  

- Anabela Wu, 11.º ano, Turma A;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Branco da Silva, 11.º ano, Turma A;  ---------------------------------------------------------------------------------  

- Sofia Poeiras Garcia, 11.º ano, Turma A;  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Carolina Isabel Carvalho, 12.º ano, Turma A;  -----------------------------------------------------------------------------  

- Filipa Piseiro Nunes, 12.º ano, Turma A;  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Margarida Romão Parrado, 12.º ano, Turma A;  --------------------------------------------------------------------------  

- Margarida Sabino Costa, 12.º ano, Turma A;  ------------------------------------------------------------------------------  

- Teresa Bentinho Lagarto, 12.º ano, Turma A.  -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e sete) Proposta de deliberação para execução de trabalhos de correção e alteração no 

prédio sito na Rua Padre Luis António da Cruz, n.º 14, em Viana do Alentejo, de que são requerentes 

Francisco José Serpa Baião e Manuel José Serpa Baião, a fim de repor a legalidade urbanística e a 

entrega de diversos elementos – O senhor Vice-Presidente referiu que este ponto não poderá ser 

discutido, dado que os elementos relativos ao mesmo só deram entrada nos Serviços do Município após o 

envio da ordem de trabalhos, não tendo por isso podido ser atempadamente enviados.  ----------------------  

 

O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas e trinta minutos, tendo a minuta 

desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.  --------------------------------------------------------- 
 

 

 

Eu,                                                                                                                              , Chefe da DGR, a subscrevi. 

 

O Presidente, 
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Os Vereadores, 
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