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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 29/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 04/12/2019 
 

 

PRESENÇAS 
PRESIDENTE:   BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 16:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS:  
- JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ, Vereador, por motivos de saúde 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 28/11/2019 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.345,92 € 

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  ......................................................................................................  1.544.193,03 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  .............................................................................................................  476.956,64 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ..............................................................................................................   62.487,04 € 

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  ................................................................................................................  71.779,75 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .........................................................................................................  132.521,87 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................  175.051,78 € 

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  ......................................................................................................           - € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  ...........................................................................................................  277.794,49 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  1.548.538,95 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................  1.351.494,92 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ...........................................................................................................................  197.044,03 € 
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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 no final da reunião;  ----------------------------------------- ------------- 

2.   Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 15 de novembro de 2019; ------------- 

3.   Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 20 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.   3.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Receita; ------------------------------------------------------------------- 

7.   34.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; ---------------------------------------------------------------- 

8.   24.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; ----------------------------------------------------- 

9.   17.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------------------------- 

10. Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento da Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo; ------ 

11. Proposta de transferência de verba para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas, como 

comparticipação nas despesas inerentes à organização do “Altas Horas 2019”; -------------------------------- 

12. Proposta de transferência de verbas para a Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do 

Alentejo, ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais; ----------------------------- 

13. Pedido de autorização para transmissão da licença de táxi n.º 6, de Manuel António Raimundo 

Azougado (herdeiros) para Joaquim Manuel Capinha Bacalas, Ld.ª; ------------------------------------------------ 

14. Proposta de ratificação do despacho do despacho do senhor Presidente, relativo ao ajuste direto para 

a concessão de exploração do Quiosque do Jardim Público de Alcáçovas; --------------------------------------- 

15. Designação dos representantes do Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Viana 

do Alentejo (n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-

Lei n.º 137/2012, de 2 de julho; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Proposta de aprovação do auto de medição único relativo à Empreitada de Construção e 

Requalificação de Infraestruturas Elétricas e Telecomunicações na Estrada Dona Ana e Estrada 

Nacional 257, em Viana do Alentejo; --------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Proposta de transferência de verba para a Cáritas Diocesana de Évora; ------------------------------------------ 

18. Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Viana do Alentejo;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Proposta de notificação ao proprietário do Posto de Abastecimentos de Combustíveis – Silva Fialho – 

Combustíveis e Lubrificantes, Ld.ª, sito em Casas Novas, na freguesia de Alcáçovas, para iniciar o 

procedimento de legalização da respetiva obra; ------------------------------------------ ------------------------------ 
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20. Proposta de deferimento do pedido de legalização das obras efetuadas 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; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Proposta de deferimento de constituição de compropriedade no prédio misto denominado “Outeiro da 

Cruz”, sito na freguesia de Alcáçovas e de que é requerente Joana Moreira Fonseca, na qualidade de 

mandatária de Miguel Pedro Wagner Brandão;  ---------------------------------------------------------------------  

22. Proposta de receção definitiva das obras de urbanização do Loteamento da “Horta das Flores”, sito em 

Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que o senhor Vereador José Filipe Cruz se encontra doente e por isso 

impossibilitado de estar presente nesta reunião, pelo que propôs a justificação da respetiva falta, a qual, 

mediante votação por escrutínio secreto, foi justificada por unanimidade. ----------------------------------------- 

Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia:  

Neste período e mediante proposta do Senhor Presidente, a Câmara manifestou por unanimidade um 

voto de pesar pelo falecimento do poeta popular deste concelho, José Jacinto Grilo Martins.  ---------------- 

- O Senhor Presidente informou ter sido publicado recentemente o relatório Estado da Educação 2018, 

da autoria do Conselho Nacional de Educação. A primeira parte do relatório apresenta a evolução da 

situação do País relativamente a um conjunto de indicadores, tendo como referência as metas da 

Estratégia para a Educação e Formação 2020 e os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 

2030 da ONU – Organização das Nações Unidas. Na segunda parte descrevem-se casos inspiradores de 

escolas e outras instituições educativas que têm contribuído, por serem exemplificativas de estratégias 

de mudança. A terceira e última parte, “Olhares para o Futuro”, inclui textos de diferentes autores que 

alertam para áreas e problemas a que urge atender. Neste relatório Estado da Educação 2018, há um 

agradecimento ao Município de Viana do Alentejo pelo seu contributo, estando o Polo da Universidade 

Popular Túlio Espanca/ Universidade de Évora retratado, em descrição e em números, na segunda parte 

do relatório, denominada “Todos podem aprender: oito casos em análise”. Este relatório está disponível 

online, na página oficial do Conselho Nacional de Educação, acessível através da hiperligação: 

www.cnedu.pt.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no âmbito do Despacho n.º 2301/2019, de 22 de fevereiro, que 

aprova um apoio financeiro para promover uma campanha de apoio à esterilização de cães e gatos e ao 

qual o Município de Viana do Alentejo se candidatou, foram esterilizados mais de 80 felídeos (machos e 

fêmeas) e 9 canídeos (machos e fêmeas). Relativamente a estes últimos, o Senhor Presidente esclareceu 

que se tratam de canídeos recolhidos pelo Município e que se encontram no Abrigo Temporário. 

http://www.cnedu.pt/
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Relativamente aos felídeos, o Senhor Presidente informou que se tratam de gatos de colónias de rua das 

três freguesias. Acrescentou ainda que, face ao número identificado de felídeos errantes, este Município 

entende que a forma mais eficaz de controlo da população é através da esterilização, assegurando que 

aquele animal não procriará mais e que terá melhores de condições de saúde (dado que este 

procedimento previne algumas doenças). ------------------------------------------------------------------------------------ 

-  O Senhor Presidente fez referência à XX Mostra de Doçaria de Alcáçovas, que decorrerá entre os dias 6 e 

8 de dezembro e na qual doceiras de vários pontos do país mostram o melhor da doçaria conventual e 

palaciana, numa iniciativa promovida pelo Município em parceria com a Junta de Freguesia local. No dia 6 

de dezembro, a inauguração será acompanhada pela Banda da Sociedade União Alcaçovense, seguindo-

se um concerto desta. Posteriormente, atuarão a Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do 

Alentejo e o Grupo de Flamenco “Las Trianeras”. No dia 7 de dezembro, decorrerão um Passeio a Cavalo, 

promovido pela Associação Tauromáquica Alcaçovense e uma Caminhada, promovida pelo Alcáçovas 

Outdoor Trails, da Associação dos Amigos das Alcáçovas. No período da tarde, terá lugar uma atuação do 

Grupo de Cavaquinhos do Alentejo da AMArt – Associação Musical, de Artes e Tradições de Alcáçovas, o 

XXI Critério de Corta Mato Paulo Guerra (organizado pela Associação de Atletismo de Évora, pela CIMAC 

– Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, pelo Município e pela junta de freguesia local), 

ShowCookings, com a colaboração da Casa Maria Vitória e da Padaria do Ernesto e Entrega de Prémios do 

XIII Concurso de Doçaria Conventual e Palaciana. Um espetáculo de fado, com Cláudia Picado e Lúcio 

Bamond, encerrará este dia do certame. O Senhor Presidente destacou que, como forma de assinalar o 

5.º aniversário da inscrição do Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, foi preparado um 

programa que conta com a participação de praticamente todos os Grupos Corais do Concelho: Grupo 

Coral Feminino “Cantares de Alcáçovas”, Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas, Grupo Coral 

Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas, Grupo Coral Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade” de 

Alcáçovas, Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do Cante” de Alcáçovas, Grupo Coral e Etnográfico de Viana 

do Alentejo, Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo e Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do 

Alentejo. O Senhor Presidente disse que o Grupo Coral de Aguiar não atuará por indisponibilidade. No dia 

8 de dezembro, último dia da XX Mostra de Doçaria de Alcáçovas, terá lugar um Show Cooking com o 

Chef Vítor Costa, do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora. Seguir-se-á um espetáculo 

musical com a banda “Par ou Ímpar” e depois um espetáculo de dança com a Associação Cultural e 

Recreativa Alcaçovense. A Mostra de Doçaria terminará com a entrega de Diplomas aos Doceiros 

Participantes.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ainda no período de antes da ordem do dia, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se este ano 

será colocada iluminação de Natal nas ruas do concelho.  ---------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador Paulo Manzoupo informou que está previsto que a empresa contratada para o efeito 

inicie os trabalhos amanhã, em Alcáçovas, seguindo-se Viana e Aguiar.  ------------------------------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se o Conselho Municipal de Segurança não está já 

instituído. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente disse que com o atual executivo não se recorda deste Conselho ter sido instalado. 

- O senhor Presidente, relativamente a sinalização rodoviária no pavimento, disse que já foram 

solicitados alguns orçamentos embora seja necessário acrescentar a Estrada de S. Pedro, em Viana do 

Alentejo e a situação sugerida pelo membro da Assembleia Municipal José Sabarigo, na última sessão 

realizada no passado dia 28 de novembro. Disse também o senhor Presidente que já se deslocou à Zona 

Industrial de Viana do Alentejo e constatou que a placa toponímica em falta (situação referida também 

pelo mesmo membro da Assembleia Municipal) se encontra caída. Disse já ter telefonado ao senhor José 

Sabarigo a dar essa informação, sendo necessário requisitar uma placa nova para aquele local.  -------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, relativamente aos trabalhos de colocação de marcas no 

pavimento, sugeriu que se aproveite a oportunidade para corrigir a linha a que já se referiu, junto à 

imagem do Imaculado Coração de Maria, na zona do Quartel dos Bombeiros desta vila. ----------------------- 

- O senhor Presidente disse que esta questão foi suscitada já depois da inventariação dos trabalhos a 

realizar pelo que, tal como a Estrada de S. Pedro e a situação sugerida pelo senhor José Sabarigo na 

última sessão da Assembleia Municipal, não estão contempladas.  ---------------------------------------------------- 

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 15 de novembro de 2019 

– A Câmara aprovou, com três votos favoráveis, a ata relativa à reunião extraordinária de 15 de 

novembro de 2019. Não participou na votação o senhor Vereador Luis Miguel Duarte dado que não 

esteve presente na reunião a que a ata se refere, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  ----------  

Ponto três Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 20 de novembro de 2019 – A 

Câmara aprovou, por unanimidade, a ata relativa à reunião ordinária de 20 de novembro de 2019.  -------  

Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 21 de 

novembro participou numa reunião da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, nas instalações 
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da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, na qualidade de representante da ANMP – 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, para apreciação dos pedidos formulados pelos 

peticionários cujas obras e/ou projetos têm implicações em matéria de RAN – Reserva Agrícola Nacional.  

- O senhor Presidente informou que também no dia 21 de novembro, uma Técnica do Município 

participou numa ação promovida pela AEP – Associação Empresarial de Portugal, nas instalações da ANJE 

– Associação Nacional de Jovens Empresários, em Évora, a convite da entidade promotora. De uma forma 

sucinta, tratou-se de um “Focus Group”, onde foi apresentado o projeto AEP LINK, um projeto de 

promoção da cooperação no tecido empresarial português, em três domínios críticos de competitividade: 

economia digital, inovação e investimento. No âmbito do desenvolvimento do referido projeto, esta ação 

pretendeu gerar mais conhecimento, recolher perceções e cruzar experiências de diferentes 

participantes da vida económica e empresarial regional e nacional.  -------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que ainda no dia 21 de novembro reuniu o Conselho Municipal da 

Juventude de Viana do Alentejo, nos Paços do Município.  --------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 22 de novembro, o Chefe da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano da Câmara Municipal de Viana do Alentejo participou numa reunião da Assembleia 

Geral da AMREN2 – Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, no Salão Nobre dos Paços 

do Município de Vila Nova de Poiares.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que também no dia 22 de novembro, conjuntamente com o Senhor 

Vereador Paulo Manzoupo e com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, esteve presente na XVIII 

Gala da Revista Mais Alentejo, que decorreu no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril. A Feira D’Aires, 

que estava nomeada na categoria “Mais Tradição”, ganhou o prémio. Recorda-se que esta feira 

centenária, um certame de referência na região, se realiza em setembro, junto ao Santuário de Nossa 

Senhora D’Aires. Durante quatro dias pretende ser um espaço privilegiado para a mostra de atividades 

económicas, nomeadamente do tecido empresarial da região, bem como uma montra e um espaço 

promocional de todo o nosso património material e imaterial. Os Prémios Alentejo, atribuídos 

anualmente, visam premiar um conjunto de personalidades, instituições, projetos, iniciativas e ideias. 

Recorda-se que em 2011, a Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo foi distinguida com um Prémio 

Mais Alentejo, na mesma categoria, acontecendo o mesmo, em 2014, com o Fabrico de Chocalhos.  ------  

- O senhor Presidente informou que no dia 23 de novembro, o Senhor Vice-Presidente e o Senhor 

Vereador Paulo Manzoupo estiveram presentes numa Noite de Fados promovida pela Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo, a convite desta.  -----------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 24 de novembro, no âmbito do TVI Running Wonders – 

circuito de meias maratonas em Patrimónios Mundiais, decorreu uma prova na cidade de Évora. O 
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Município de Viana do Alentejo foi parceiro da iniciativa, que contou com milhares de participantes, 

colaborando através da oferta de chocalhos pequenos (que foram distribuídos ao longo do percurso) e 

outros de maior dimensão (uns acompanharam atletas selecionados, que participaram na prova a 

“chocalhar” e outros foram oferecidos aos vencedores, na Cerimónia de Entrega de Prémios). A entrega 

dos prémios foi efetuada pelo Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal e pelo Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano da Câmara Municipal. O Senhor Presidente disse que, em seu 

entender, tratou-se de mais uma importante ação de promoção da Arte Chocalheira, a somar a tantas 

outras que o Município tem levado a cabo.  ---------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 25 de novembro, no âmbito das reuniões de trabalho 

periódicas, o Executivo Municipal em regime de permanência reuniu com o Executivo da Junta de 

Freguesia de Alcáçovas, nos Paços do Município.  -------------------------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 26 de novembro, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal e 

um Técnico do Município participaram numa sessão de esclarecimento subordinada ao tema 

“Empréstimo – Quadro BEI – Banco Europeu de Investimento 2014-2020 – Linha Autarquias”, promovido 

pela ADC – Agência para o Desenvolvimento e Coesão, em parceria com a Autoridade de Gestão do 

ALENTEJO 2020, e que decorreu no Auditório da CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo. Esta sessão visou esclarecer os potenciais beneficiários para a oportunidade de 

financiamento que este instrumento disponibiliza e desta forma poder contribuir para acelerar a 

implementação do Portugal 2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 27 de novembro, por ocasião do Dia Internacional para a 

Eliminação da Violência Contra as Mulheres (25 de novembro), a Rede Local de Combate à Violência 

Doméstica do Concelho de Viana do Alentejo promoveu a iniciativa “À Conversa com…”, no Auditório 

Tomaz Ribas, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas. O orador foi Mauro Paulino, psicólogo clínico e 

forense, perito e consultor do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Gabinete Médico-

Legal e Forense da Península de Setúbal, autor e coordenador de vários livros na área da Violência 

Doméstica e Maus Tratos e colaborador regular com os meios de comunicação social, em particular com a 

SIC e a SIC Notícias.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 28 de novembro, o Plano Nacional de Leitura promoveu uma 

reunião, no Auditório da DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços de 

Educação do Alentejo, lançando o convite às autarquias para se constituírem como base de 

desenvolvimento, nos diferentes territórios, de um Plano Local de Leitura. Nesta reunião, na qual esteve 

presente uma Técnica do Município, foram abordados pontos como o papel estratégico dos PLL para o 

desenvolvimento de uma política pública de leitura e literacia, a ação dos municípios no desenho e 
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execução desta política e a implementação dos PLL nas autarquias da região norte, servindo de 

orientação, exemplo de ação e perspetivas de trabalho conjunto.  ---------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que também no dia 28 de novembro, o Senhor Vice-Presidente e um 

Técnico do Município estiveram presentes numa reunião da Plataforma Territorial Supraconcelhia do 

Alentejo Central, promovida pelo Centro Distrital de Évora do Instituto da Segurança Social, IP, que 

decorreu na Sala de Sessões da Santa Casa da Misericórdia de Mourão.  -------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que ainda no dia 28 de novembro, o Senhor Vice-Presidente esteve 

presente na inauguração da XX Feira do Montado, em Portel, a convite da respetiva Câmara Municipal. 

- O senhor Presidente informou que no dia 29 de novembro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente 

numa reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal da ATLA – Associação Transfronteiriça Lago 

Alqueva, que decorreu na sala de sessões do Município de Portel. ---------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que nos dias 29 e 30 de novembro, com o Senhor Segundo-Secretário da 

Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, participou no XXIV Congresso da ANMP – Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, em Vila Real. De entre os vários assuntos abordados, destacam-se: 

Descentralização / Regionalização / Melhor Portugal. Estiveram presentes na Sessão de Abertura o 

senhor Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa e a senhora Ministra da 

Modernização do Estado e da Administração Pública, Dra. Alexandra Leitão, entre outros. O 

encerramento do Congresso foi encetado pelo Senhor Primeiro-Ministro, Dr. António Costa.  ---------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 30 de novembro, o Senhor Vice-Presidente e o Senhor 

Vereador Paulo Manzoupo estiveram presentes no almoço de Natal da Casa Maria Vitória, a convite 

desta, na Quinta do Cerrado, em Viana do Alentejo.  ---------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que também no dia 30 de novembro, o Chefe do seu Gabinete de Apoio 

Pessoal esteve presente na Sessão de Juramento e Compromisso de Honra de um novo grupo de 

voluntários da Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha Portuguesa, a convite desta.  -----------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 1 de dezembro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo 

acompanhou a Banda Filarmónica da Sociedade União Alcaçovense no tradicional Desfile de Bandas 

Filarmónicas, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, por ocasião do 1.º de dezembro, Dia da Restauração 

da Independência. O convite foi enviado pela Sociedade União Alcaçovense.  ------------------------------------  

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.  --------------------- ------------------------------------------------------------------ 
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Ponto seis) 3.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Receita – A Câmara aprovou por unanimidade a 

3.ª proposta de alteração ao Orçamento da Receita.  ---------------------------------------------------------------------  

Ponto sete) 34.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e uma 

abstenção por parte do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a Câmara aprovou a 34.ª proposta de 

alteração ao Orçamento da Despesa.   --------------------- --------------------- 

Ponto oito) 24.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e 

uma abstenção por parte do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a Câmara aprovou a 24.ª proposta de 

alteração ao Plano de Atividades Municipais.  --------------------------------------  ------------------------------------------ 

Ponto nove) 17.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a Câmara aprovou a 17.ª 

proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  --------------------------------------------------------- - 

Ponto dez) Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento da Biblioteca Municipal de Viana do 

Alentejo – Nos termos da informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara tomou 

conhecimento de que tendo sido publicitado no site do Município o início do procedimento de 

elaboração do Regulamento da Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, não foram apresentados, 

durante trinta dias úteis, quaisquer contributos.  --------------------------------------------------------------------------  

Foi apresentado o Projeto do respetivo Regulamento, o qual foi aprovado por unanimidade e seguirá 

para consulta pública mediante publicação no Diário da República.  -------------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas, como 

comparticipação nas despesas inerentes à organização do “Altas Horas 2019” – Nos termos da proposta 

da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a 

AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como 

comparticipação nas despesas de organização do evento “Altas Horas 2019”.  ------------------ ------------------ 

Ponto doze) Proposta de transferência de verbas para a Classe de Dança da Associação Equestre de 

Viana do Alentejo, ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais – Nos termos 

da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento de Apoio 

Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação 

Equestre de Viana do Alentejo, a importância de 807,30 € (oitocentos e sete euros e trinta cêntimos) 

destinada à Classe de Dança (Ballet e Sevilhanas).  ------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Pedido de autorização para transmissão da licença de táxi n.º 6, de Manuel António 

Raimundo Azougado (herdeiros) para Joaquim Manuel Capinha Bacalas, Ld.ª – Mediante o pedido de 

Carlos Manuel Nunes Azougado, na qualidade de representante da firma Táxis Manuel António 

Raimundo Azougado, titular da licença n.º 6 e do Alvará n.º 104 461, a Câmara deliberou por 
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unanimidade autorizar a transmissão da licença à firma Joaquim Manuel Capinha Bacalas, Ld.ª, titular do 

Alvará n.º 104 307, mantendo a viatura com a matrícula VD-56-46.  -------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente, relativo ao ajuste direto para 

a Concessão de Exploração do Quiosque do Jardim Público de Alcáçovas – A Câmara ratificou por 

unanimidade o despacho do senhor Presidente exarado a 29 de novembro de 2019 através do qual foram 

aprovados o Caderno de Encargos e o Convite relativos ao Ajuste Direto para a concessão de Exploração 

do Quiosque instalado no Jardim Público de Alcáçovas. A concessão em causa terá a duração de 20 anos, 

a caução a exigir ao concessionário corresponderá a 12 prestações mensais e o montante mínimo da 

prestação mensal será de 50,00 € (cinquenta euros), acrescido de IVA. O montante mensal a pagar pelo 

concessionário poderá sofrer alteração no final de cada período de 5 anos, a contar da data do respetivo 

contrato.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para a presente concessão de Exploração foi utilizado o procedimento pré-contratual de ajuste direto, 

convidando o senhor Inocêncio Augusto Coelho Barroso a apresentar proposta, nos termos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 21.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação.  --------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quinze) Designação dos representantes do Município no Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas de Viana do Alentejo (n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho  – Conforme solicitação do Presidente do 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, a Câmara deliberou por unanimidade, 

ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, designar os seguintes representantes do Município para 

integrarem o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo: 

- Bernardino António Bengalinha Pinto, Presidente da Câmara;  --------------------------------------------------------- 

- João Pedro Valério Parra Martinho Antunes, Técnico Superior afeto à Divisão de Desenvolvimento Social 

e Humano;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Tânia Alexandra Candeias Milhano, Técnica Superior afeta à Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, que será substituída pela Técnica Superior Cláudia de Carvalho Morais Correia Pires, afeta à 

mesma Divisão, enquanto decorrer a licença de parentalidade.  -------------------------------------------------------- 

Ponto dezasseis) Proposta de aprovação do auto de medição único relativo à Empreitada de 

Construção e Requalificação de Infraestruturas Elétricas e Telecomunicações na Estrada Dona Ana e 

Estrada Nacional 257, em Viana do Alentejo - A Câmara aprovou por unanimidade o Auto de Medição 

único relativo à Empreitada de Construção e Requalificação de Infraestruturas Elétricas e 
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Telecomunicações na Estrada Dona Ana e Estrada Nacional 257, em Viana do Alentejo, no montante de 

44 999,99 € (quarenta e quatro mil novecentos e noventa e nove euros e noventa e nove cêntimos).  -----  

Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para a Cáritas Diocesana de Évora – Nos termos da 

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

transferir para a Cáritas Diocesana de Évora a importância de 500,00 € (quinhentos euros) como 

comparticipação nas despesas de limpeza e manutenção do Pólo da Cáritas de Viana do Alentejo.  --------  

Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano e sem a presença do senhor Vereador Luis Miguel Duarte por se encontrar impedido, a Câmara 

deliberou, com três votos favoráveis, transferir para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Viana do Alentejo a importância de 5.000,00 € (cinco mil euros) como comparticipação nas despesas 

com grandes reparações de veículos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de notificação ao proprietário do Posto de Abastecimento de Combustíveis – 

Silva Fialho – Combustíveis e Lubrificantes, Ld.ª, sito em Casas Novas, na freguesia de Alcáçovas, para 

iniciar o procedimento de legalização da respetiva obra – Nos termos da Informação Técnica da Divisão 

de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 116-AL/03, cujo requerente é a firma 

Silva Fialho – Combustíveis e Lubrificantes, Ld.ª, a Câmara deliberou por unanimidade conceder o prazo 

de trinta dias a contar da receção da notificação, para que o requerente inicie o procedimento de 

legalização da estrutura de lavagem de veículos instalada no prédio urbano denominado “Casas Novas”, 

sito em Alcáçovas, junto ao posto de abastecimento de combustíveis.  ---------------------------------------------- 

Ponto vinte) Proposta de deferimento do pedido de legalização das obras efetuadas 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 – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e 

Processual, relativa ao Processo n.º 204/19, cujos requerentes são Francisco José Serpa Baião e Manuel 

José Serpa Baião, a Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido de legalização das obras 

realizadas no prédio urbano sito na Rua Padre Luis António da Cruz, n.ºs 14, 14ª e 14B e na Rua Prof. Dr. 

Manuel Dâmaso Prates, n.ºs 9 e 9A, em Viana do Alentejo.  ----------------------------------------------------- -------- 

Ponto vinte e um) Proposta de deferimento de constituição de compropriedade no prédio misto 

denominado “Outeiro da Cruz”, sito na freguesia de Alcáçovas e de que é requerente Joana Moreira 

Fonseca, na qualidade de mandatária de Miguel Pedro Wagner Brandão – Nos termos da informação 

Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 231/2019, cuja 

requerente é Joana Moreira Fonseca, na qualidade de mandatária de Miguel Pedro Wagner Brandão, a 

Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável relativamente à constituição de 
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compropriedade no prédio misto denominado “Outeiro da Cruz”, sito na freguesia de Alcáçovas, dado 

não se vislumbrar que o regime de compropriedade sobre este prédio, viole o regime legal dos 

Loteamentos Urbanos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e dois) Proposta de receção definitiva das obras de urbanização do Loteamento da “Horta 

das Flores”, sito na freguesia de Viana do Alentejo – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 2/2001, relativo ao Loteamento da Horta 

das Flores, em Viana do Alentejo, a Câmara deliberou por unanimidade receber definitivamente as obras 

de urbanização do referido Loteamento e mandar cancelar a respetiva garantia bancária, nos termos do 

disposto no artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na redação atual.  ---------------------  

 

O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas, tendo a minuta desta ata sido 

aprovada por unanimidade no final da mesma.  --------------------------------------------------------- -------------------- 
 

 

 

Eu,                                                                                                                              , Chefe da DGR, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

  

 

Os Vereadores, 
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