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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________
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ATA N.º 30/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 18/12/2019

PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
JOAQUIM MARIA PINTO BENTO
HELENA ISABEL BARROS TORRÃO
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 16:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS:

FALTAS INJUSTIFICADAS

- JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA, Vereador, por motivo de
férias

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 14/11/2019
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.123,01 €
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 ...................................................................................................... 1.298.261,59 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................. 266.226,75 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 .............................................................................................................. 17.142,85 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................. 6.137,07 €
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 .............................................................................................. 139.625,41 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ................................................................................................................ 74.301,13 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ......................................................................................................... 135.315,63 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................................ 169.860,79 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ............................................................................................................. 42.520,72 €
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 ............................................................................................................................. 1.302.384,60 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................ 1.150.717,84 €
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DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................................... 151.666,76 €

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.

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

3.

Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística; ------------------------------------------

4.

Proposta de ratificação da 35.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------

5.

36.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------------------------

6.

Proposta de constituição de Fundos de Maneio destinados ao pagamento de pequenas despesas
correntes, urgentes e inadiáveis, no ano de 2020; -------------------------------------------------------------------

7.

Proposta de constituição de Fundo de Maneio, no âmbito da CPCJ – Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Viana do Alentejo [alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 147/99, de 1 de
setembro]; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Proposta de fixação do número de Bolsas de Estudo a atribuir no corrente ano letivo, bem como do
respetivo montante unitário; ----------------------------------------------------------------------------------------------

9.

Proposta de atribuição de Bolsas de Estudo ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de
Bolsas de Estudo por Carência Económica; -----------------------------------------------------------------------------

10. Proposta de manifestação da intenção de indeferimento de dez pedidos de atribuição de Bolsa de
Estudo ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência
Económica; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Proposta de alteração do montante máximo da obra de construção de edifício nas Hortas Urbanas da
Cancela, a realizar por administração direta; ----------------------------------------------------------------------

12. Proposta de alteração do montante máximo da obra de construção do Centro Associativo de Aguiar,
a realizar por administração direta; --------------------------------------------------------------------------------------

13. Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como
comparticipação na organização do Espetáculo “De Corpo e Alma no Fado”; --------------------------------

14. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, como
comparticipação nas despesas das comemorações do seu aniversário em 2020; ---------------------------

15. Proposta de transferência de verba para o Restolho – Sons e Sabores do Alentejo, Associação SócioCultural, como comparticipação nas despesas com a organização do Corso Carnavalesco de 2020; ---

16. Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense, como
comparticipação nas despesas com a organização da Caminhada/Corrida de Pais Natal; -----------------
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17. Proposta de atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso; ------------------------------18. Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”; ----------------------19. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que atribuiu subsidio no âmbito da Ação
Social Escolar, ao aluno do 1.º Ciclo Ricardo Rebeca Pão Mole; --------------------------------------------------

20. Proposta de transferência de verba para o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (material
didático e pedagógico / 100,00 € por sala do Ensino Pré-Escolar); -----------------------------------------------

21. Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana
do Alentejo e Aguiar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de
Alcáçovas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Proposta de emissão de parecer quanto à escala de turnos de serviço das farmácias do concelho no
ano de 2020; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. Proposta de atualização dos Tarifários dos Serviços de Abastecimento Público de Água, Saneamento
de Águas Residuais e de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos a vigorar no ano 2020; ---------------------

25. Proposta de aprovação do auto de medição único respeitante à Empreitada de Reparação do Muro
da Entrada do Parque de Mercados e Feiras em Viana do Alentejo; ---------------------------------------------

26. Proposta de deliberação de declaração da caducidade do licenciamento a que se refere a alteração
de habitação sita na Rua Francisco Carlos Laranjo, 2 e Rua do Zambujeiro, 4, em Aguiar, de que é
requerente Ana Filipa Palma de Figueiredo Ribeiro, motivada pelo facto de ter decorrido o prazo de
execução da obra, sem que a mesma se mostre concluída; -------------------------------------------------------

27. Proposta de deferimento do pedido de legalização das obras de ampliação executadas no prédio sito
na Rua Atrás do Moinho, n.º 7, em Viana do Alentejo, de que é requerente Antónia de Jesus Pereira
Paitio (Cabeça de casal da herança de Georgina Mariana Coronheiro); ------------------------------

28. Proposta de indeferimento do pedido de legalização das obras efetuadas na Rua Dr. António José de
Almeida, n.º 32, em Viana do Alentejo, de que é requerente José Fialho Duarte; ---------------------------

29. Proposta de deliberação de notificação ao proprietário ou à arrendatária para encetar o processo de
legalização das obras de edificação efetuadas na Herdade de Palmela, em Alcáçovas, de que é
requerente Fortunata Maria Banha Monteiro (arrendatária) e Helder Manuel Maia da Silva
(proprietário); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. Proposta de deliberação de notificação da requerente, Inácia Merca da Silva Baltazar (Cabeça de
casal da herança de António Rosa Rufas Baltazar) para apresentar os elementos necessários para a
legalização das obras efetuadas na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 65, em Viana do
Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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31. 4.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Receita; ---------------------------------------------------------------32. 18.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ---------------------------------------------33. Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central,
no âmbito do Contrato de Licenciamento de Software. -----------------------------------------------------------O senhor Presidente informou que o senhor Vereador João Pereira se encontra de férias, tendo proposto
a justificação da respetiva falta. Mediante votação por escrutínio secreto, da qual resultou unanimidade,
foi a falta justificada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou também que, por e-mail enviado pelos senhores Vereadores Luis Miguel
Duarte e José Filipe Santos Cruz, tomou conhecimento da sua impossibilidade de estarem presentes na
reunião de hoje, por motivos profissionais e de saúde, respetivamente. Nos termos do disposto no artigo
78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, estes Vereadores fizeram-se substituir
pelos cidadãos Joaquim Maria Pinto Bento e Helena Isabel Barros Torrão. ----------------------------------------Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia:
Neste período o Senhor Presidente, em nome do Executivo Municipal, desejou a todos um Santo Natal e
um Bom Ano de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que está a decorrer em todo o concelho a empreitada de substituição da
iluminação pública por tecnologia LED, a qual é mais eficiente. O projeto, que junta os catorze municípios
do Alentejo Central, é liderado pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e surge no
âmbito de uma candidatura ao EEEF – European Energy Efficiency Fund, num investimento de cerca de
26.000.000,00 € (vinte e seis milhões de euros). Referiu o senhor Presidente que o projeto visa a melhoria
da gestão e eficiência energética que potencie poupanças económicas e uma sustentabilidade ambiental
acrescida. A adequação e otimização de infraestruturas de iluminação pública estão entre os objetivos
deste projeto, proporcionando um aumento da qualidade do serviço prestado. A redução da emissão de
CO2 (dióxido de carbono) e a gestão e controlo total da energia consumida pelo município encerram os
objetivos desta candidatura. Conclui o senhor Presidente referindo que serão substituídas cerca de 2.800
luminárias no concelho de Viana do Alentejo, num total de aproximadamente 55.000 nos 14 Municípios
do Alentejo Central, permitindo uma redução superior a 50% no consumo de energia. ----- O senhor Presidente entregou a toda a Vereação presente um calendário com as datas de realização das
reuniões camarárias no próximo ano, para uma melhor organização quer pessoal, quer
profissionalmente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos:
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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) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 6 de
dezembro foi inaugurada a XX Mostra de Doçaria de Alcáçovas, que decorreu naquela freguesia até ao dia
8 de dezembro, organizada pelo Município, em parceria com a Junta de Freguesia local. Na inauguração
estiveram presentes, para além de todo o executivo municipal em regime de permanência, o Senhor
Presidente da Comissão Diretiva da CCDRA - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo, Dr. Roberto Pereira Grilo; a Senhora Vice-Presidente da CCDRA – Eng.ª Carmen Carvalheira; o
Senhor Diretor do Centro Distrital da Segurança Social, Dr. José Ramalho; a Senhora Diretora do Centro
de Emprego e Formação Profissional de Évora, Dra. Paula Caeiro; a Senhora Delegada Regional de
Educação do Alentejo, Dra. Maria João Charrua e em representação da ERTAR – Entidade Regional de
Turismo do Alentejo e Ribatejo o Dr. João Cavaleiro Ferreira, bem como vários autarcas e representantes
de entidades e associações concelhias. Ainda sobre a inauguração, o Senhor Presidente referiu que a
mesma foi acompanhada pela Banda da Sociedade União Alcaçovense, tendo a mesma atuado depois em
palco. Posteriormente atuaram a Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo e o Grupo
de Flamenco “Las Trianeras”. Adiantou o senhor Presidente que no dia 7 de dezembro teve lugar um
Passeio a Cavalo, promovido pela Associação Tauromáquica Alcaçovense e uma Caminhada, promovida
pelo Alcáçovas Outdoor Trails, da Associação dos Amigos das Alcáçovas. À tarde atuou o Grupo de
Cavaquinhos do Alentejo da A.M.Ar.T. – Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas. Decorreu
também 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), tendo posteriormente estado presente o Senhor Vereador Paulo Manzoupo na entrega de prémios
aos vencedores. Referiu que ainda durante a tarde decorreram ShowCookings, com a colaboração da
Casa Maria Vitória e da Padaria do Ernesto e a entrega de prémios do XIII Concurso de Doçaria
Conventual e Palaciana. Este dia do certame foi encerrado com um espetáculo de fado, nas vozes de
Cláudia Picado e Lúcio Bamond. 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, foi preparado um programa que contou com a participação de praticamente todos os Grupos
Corais do Concelho, concretamente: Grupo Coral Feminino “Cantares de Alcáçovas”; Grupo Coral dos
Trabalhadores de Alcáçovas; Grupo Coral Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade” de Alcáçovas; Grupo
Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo; Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo e o Grupo Coral
“Velha Guarda” de Viana do Alentejo. O Senhor Presidente esclareceu que o Grupo Coral Juvenil dos
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Trabalhadores de Alcáçovas, o Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do Cante” de Alcáçovas e o Grupo Coral
de Aguiar não atuaram por indisponibilidade dos referidos grupos. No dia 8 de dezembro, último dia da
XX Mostra de Doçaria de Alcáçovas, teve lugar um ShowCooking com o Chef Vítor Costa, do Centro de
Emprego e Formação Profissional de Évora. Seguiu-se um espetáculo musical com a banda “Par ou
Ímpar” e posteriormente um espetáculo de dança com a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense. O
senhor Presidente referiu que a Mostra de Doçaria terminou com a entrega de Diplomas aos Doceiros
participantes. Concluiu o Senhor Presidente referindo que, pese embora ainda não tenha sido realizada a
reunião de avaliação do evento, considera o balanço global positivo, reconhecendo naturalmente a
existência de aspetos a melhorar. --------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 7 de dezembro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo
participou no jantar de Natal da Junta de Freguesia de Aguiar, a convite desta, no Salão da Antiga
Cooperativa, em Aguiar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 8 de dezembro, conjuntamente com o Senhor VicePresidente, esteve presente na sessão de lançamento do livro “Restolho de Alma”, da autoria do poeta
popular Telmo Ferreirinho Seco, natural e residente em Alcáçovas, a qual decorreu na Casa Santos
Murteira, em Alcáçovas, tendo o convite foi endereçado pelo autor. O Senhor Presidente recordou que
este autor (Telmo Ferreirinho Seco) é um dos poetas do Volume III do livro “Poetas e Poesia Popular do
Concelho de Viana do Alentejo”, editado pelo Município no ano de 2017. ----------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 11 de dezembro reuniu a Comissão Organizadora da Romaria
a Cavalo Moita – Viana do Alentejo, composta pela Câmara Municipal da Moita, pela Câmara Municipal
de Viana do Alentejo, pela Associação dos Romeiros da Tradição Moitense e pela Associação Equestre de
Viana do Alentejo, na Moita. Esta reunião teve como objetivo a preparação da edição de 2020, na qual se
comemora o 20.º aniversário da retoma desta histórica Romaria. --------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 12 de dezembro, todo o Executivo Municipal em regime de
permanência participou no Jantar Convívio de Natal promovido pela Junta de Freguesia de Viana do
Alentejo, dirigido aos idosos da freguesia. O convite foi enviado pela referida Junta de Freguesia e
decorreu no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. ------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 13 de dezembro participou numa reunião da Entidade
Regional da Reserva Agrícola Nacional, nas instalações da Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Alentejo, na qualidade de representante da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses,
para apreciação dos pedidos formulados pelos peticionários cujas obras e/ou projetos têm implicações
em matéria de RAN – Reserva Agrícola Nacional. -------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente informou que também no dia 13 de dezembro, todo o Executivo em regime de
permanência esteve presente na Festa de Natal das crianças do Concelho do Ensino Pré-Escolar e do 1.º
Ciclo do Ensino Básico, que decorreu no Cineteatro Vianense, este ano em parceria com a Fundação
Vodafone Portugal, num ambiente de muita animação e surpresa, contando com a presença do Pai Natal
e seus ajudantes. Adiantou o senhor Presidente que, à semelhança dos anos anteriores, as crianças foram
agraciadas com ofertas. As do Ensino Pré-Escolar receberam um exemplar do livro “Visita à Aldeia da
Terra”, da autoria de Maria Antonieta Mira, das Edições Poejo e as do 1.º Ciclo do Ensino Básico um
exemplar do livro “Uma girafa reticulada, uma zebra bem riscada e uma grande caminhada”, de Manuela
Castro Neves e Madalena Matoso, numa edição Leya. De referir que também as crianças do
berçário/creche foram comtempladas com a oferta de um exemplar de um livro “O bebé que não queria
dormir”, da autoria de Helen Cooper, da Editora Caminho. O Senhor Presidente referiu que as Juntas de
Freguesia comparticiparam a aquisição das ofertas para as crianças do berçário/creche e do Ensino PréEscolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que, ainda no dia 13 de dezembro, conjuntamente com o Chefe do seu
Gabinete de Apoio Pessoal, esteve presente na II Gala Sem Mais, do jornal “Sem Mais”, na Câmara
Municipal do Seixal. O referido jornal “Sem Mais” tem sede em Setúbal e distribui a revista mensal “Sem
Mais – Alentejo” com o jornal “Expresso”. Referiu o senhor Presidente que foram distinguidas várias
personalidades das regiões de Setúbal e do Alentejo, em várias áreas. Foram também distinguidos vários
autarcas, entre os quais o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Bernardino Bengalinha
Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 14 de dezembro, todo o executivo em regime de permanência
esteve presente no tradicional Almoço de Natal do Município de Viana do Alentejo, que decorreu no
Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. Como é habitual, todos os colaboradores no ativo
e reformados foram agraciados com um cabaz de Natal composto por produtos típicos desta quadra.
Também os mais novos, filhos ou netos de trabalhadores, receberam um presente.
- O senhor Presidente informou que, também no dia 14 de dezembro, esteve presente no Jantar de Natal
da GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, da qual é vogal do Conselho de Administração, em
representação da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. O convite para o jantar, que
decorreu em Évora, foi enviado pela GESAMB. ---------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 15 de dezembro, o Senhor Vice-Presidente e o Senhor
Vereador Paulo Manzoupo estiveram presentes no Almoço de Natal da Junta de Freguesia de Alcáçovas,
a convite desta, no Restaurante “As Piscinas”, naquela freguesia. ----------------------------------------------------
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- O senhor Presidente informou que no dia 16 de dezembro, o Senhor Vice-Presidente participou na
reunião mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, em
Cuba, seguindo-se o Almoço de Natal desta associação, no qual esteve igualmente presente. -------------- O senhor Presidente informou que no dia 17 de dezembro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o
Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal estiveram presentes na Festa de Natal do Jardim de Infância e da
Escola Básica de Aguiar, no Salão da Antiga Cooperativa de Aguiar. ------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que, também no dia 17 de dezembro, esteve presente na reunião mensal
do Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, que decorreu
em Évora. Posteriormente seguiu-se o Jantar de Natal da referida Comunidade Intermunicipal, em Évora,
no qual também esteve presente. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três) 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 quatro) Proposta de ratificação da 35.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Joaquim Bento e Helena Torrão, a
Câmara ratificou a 35.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------Ponto cinco) 36.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos favoráveis e duas
abstenções por parte dos senhores Vereadores Joaquim Bento e Helena Torrão, a Câmara aprovou a 36.ª
proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------- --------------------- ------------------------------Ponto seis) Proposta de constituição de Fundos de Maneio destinados ao pagamento de pequenas
despesas correntes, urgentes e inadiáveis, no ano de 2020 – Nos termos do Regulamento relativo à
Constituição de Fundos de Maneio, a Câmara deliberou com dois votos favoráveis e duas abstenções por
parte dos senhores Vereadores Joaquim Bento e Helena Torrão, autorizar a constituição de quatro fundos
de maneio em 2020, destinados apenas à realização de pequenas despesas correntes, urgentes e
inadiáveis, desde que as características das despesas se enquadrem nas rubricas de classificação
económica abaixo identificadas. Também com dois votos favoráveis e duas abstenções por parte dos
senhores Vereadores Joaquim Bento e Helena Torrão, foram designados os responsáveis de cada Fundo
de Maneio como se segue:
1) Montante: 1.000,00 €
Responsável: Sandra de Jesus Ferreiro Pereira, Técnica-Superior afeta à Divisão de Desenvolvimento
Social e Humano.
Rúbricas de classificação económica:
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Aquisição de Bens:
02.01.02 – Combustíveis e lubrificantes -------------------------------------------------------------------------- 100,00 €
02.01.02.01 – Gasolina » 50,00 €
02.01.02.02 – Gasóleo » 50,00 €
02.01.08 – Material de escritório ------------------------------------------------------------------------------------ 50,00 €
02.01.14 – Outro material – peças --------------------------------------------------------------------------------- 100,00 €
02.01.18 – Livros e documentação técnica ------------------------------------------------------------------------ 50,00 €
02.01.21 – Outros bens ----------------------------------------------------------------------------------------------- 150,00 €
Aquisição de Serviços:
02.02.09 – Comunicações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 50,00 €
02.02.13 – Deslocações e estadas --------------------------------------------------------------------------------- 150,00 €
02.02.25 – Outros serviços ------------------------------------------------------------------------------------------ 350,00 €
2) Montante: 1.000,00 €
Responsável: Paulo José Cachola Manzoupo, Vereador em regime de permanência.
Rúbricas de classificação económica:
Aquisição de Bens:
02.01.02 – Combustíveis e lubrificantes ------------------------------------------------------------------------- 150,00 €
02.01.02.01 – Gasolina » 50,00 €
02.01.02.02 – Gasóleo » 100,00 €
02.01.08 – Material de Escritório ---------------------------------------------------------------------------------- 100,00 €
02.01.12 – Material de transporte – peças ------------------------------------------------------------------------ 50,00 €
02.01.18 – Livros e Documentação Técnica ----------------------------------------------------------------------- 50,00 €
02.01.21 – Outros bens ------------------------------------------------------------------------------------------------- 50,00 €
Aquisição de Serviços:
02.02.11 – Representação dos Serviços -------------------------------------------------------------------------- 150,00 €
02.02.13 – Deslocações e Estadas --------------------------------------------------------------------------------- 100,00 €
02.02.25 – Outros Serviços ------------------------------------------------------------------------------------------ 350,00 €
3) Montante: 1.500,00 €
Responsável: José Luís Curto Banha, Encarregado Operacional afeto à Divisão de Infraestruturas
Municipais e Serviços Urbanos.
Rúbricas de classificação económica:
Aquisição de Bens:
02.01.02 – Combustíveis e lubrificantes ------------------------------------------------------------------------- 210,00 €
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02.01.02.01 – Gasolina » 65,00 €
02.01.02.02 – Gasóleo » 65,00 €
02.01.02.99 – Outros » 80,00 €
02.01.12 – Material de transporte – peças ---------------------------------------------------------------------- 300,00 €
02.01.14 – Outro material – peças ---------------------------------------------------------------------------------- 240,00 €
02.01.21 – Outros bens ----------------------------------------------------------------------------------------------- 300,00 €
Aquisição de Serviços:
02.02.03 – Conservação de bens ----------------------------------------------------------------------------------- 200,00 €
02.02.10 – Transportes – portagens ------------------------------------------------------------------------------- 150,00 €
02.02.25 – Outros serviços ------------------------------------------------------------------------------------------ 100,00 €
4) Montante: 500,00 €
Responsável: Luisa Maria Braga Mouro Lagarto, Técnica Superior afeta à área de Recursos Humanos.
Rúbricas de classificação económica:
Aquisição de Bens:
02.01.21 – Outros bens ------------------------------------------------------------------------------------------------- 50,00 €
Aquisição de Serviços:
02.02.09 – Comunicações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 50,00 €
02.02.25 – Outros serviços ------------------------------------------------------------------------------------------ 400,00 €
Ponto sete) Proposta de constituição de Fundos de Maneio, no âmbito da CPCJ – Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo [alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 147/99, de 1 de
setembro] – Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em
Perigo, aprovada em anexo à Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, na sua atual redação, a Câmara deliberou
por unanimidade autorizar a constituição de um Fundo de Maneio no âmbito da CPCJ – Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, no montante de 52,00 € (cinquenta e dois euros), o
qual ficará a cargo do Técnico Superior João Pedro Valério Parra Martinho Antunes, representante deste
Município na CPCJ de Viana do Alentejo, destinado a pequenas despesas ocasionais, no âmbito do
funcionamento da Comissão, a satisfazer por conta das seguintes rubricas de classificação económica e
até à dotação fixada para cada uma delas: ----------------------------------------------------------------------------------02.01.05 – Aquisição de Bens e Serviços. Aquisição de Bens. Alimentação – Refeições Confecionadas:
15,00 €;
02.01.09 – Aquisição de Bens e Serviços. Aquisição de Bens. Produtos Químicos e Farmacêuticos: 17,00€;
02.02.10 – Aquisição de Bens e Serviços. Aquisição de Serviços. Transportes: 20,00 €.
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Ponto oito) Proposta de fixação do número de Bolsas de Estudo a atribuir no corrente ano letivo, bem
como do respetivo montante unitário – Nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º e no n.º 1 do
artigo 17.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência Económica, a
Câmara deliberou por unanimidade:
a) A atribuição, no corrente ano letivo de 2019/2020, de 56 (cinquenta e seis) Bolsas de Estudo; ----------b) Que o montante unitário da Bolsa de Estudo seja de 80,00 € (oitenta euros) mensais, a pagar durante
os dez meses previstos no Regulamento respetivo, sendo o total de 800,00 € (oitocentos euros) por aluno
beneficiário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de atribuição de Bolsas de Estudo ao abrigo do Regulamento Municipal de
Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência Económica – Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 9.º e
do n.º 1 do artigo 16.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência
Económica, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir e renovar as seguintes Bolsas de Estudo no
corrente ano letivo de 2019/2020:
- Teresa Bentinho Lagarto, aluna do 1.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------------ Raquel Alexandra Saúde Merca, aluna do 1.º ano / Licenciatura; --------------------------------------------------- Carolina Isabel Gato Carvalho, aluna do 1.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------ Célia Cristina Lima Pelado, aluna do 1.º ano /Licenciatura; ----------------------------------------------------------- Inês Sofia Nilha Ludovino, aluna do 1.º ano / Licenciatura; ----------------------------------------------------------- Bruno Miguel Charrua Anastácio, aluno do 1.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------------- Sofia Isabel Baixinho Soldado, aluna do 1.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------ André Sacramento Lavado, aluno do 1.º ano / Licenciatura; ---------------------------------------------------------- Vitor Hugo Zabumba Ginete, aluno do 1.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------------------- André Miguel Fura Fadista, aluno do 1.º ano / Licenciatura; ---------------------------------------------------------- Gabriel Bagão Nunes, aluno do 1.º ano /Licenciatura; ------------------------------------------------------------------ Sílvia Isabel Amado Pacheco, aluna do 1.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------- Mafalda Banha Palhais, aluna do 4.º ano / Licenciatura; --------------------------------------------------------------- Mónica Banha Palhais, aluna do 4.º ano / Licenciatura; ---------------------------------------------------------------- Beatriz Branco Bentinho, aluna do 3.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------------- João Miguel Fialho Relvas, aluno do 2.º ano / Licenciatura; ----------------------------------------------------------- Joana Isabel Magro Mira, aluna do 3.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------------ Carolina Amante Bagão, aluna do 2.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------------------------- Ana Carolina Mendes Louro, aluna do 2.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------------------- Cristina Isabel Pelado Amante, aluna do 3.º ano / Licenciatura; -----------------------------------------------------
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- Carlos Gabriel Pereira Simões, aluno do 3.º ano /Licenciatura; ------------------------------------------------------ Afonso Gonçalves da Silva, aluno do 2.º ano / Licenciatura; ---------------------------------------------------------- Beatriz Isabel Botas Casaca, aluna do 3.º ano / Licenciatura; --------------------------------------------------------- Mariana Grilo Roberto, aluna do 2.º ano / Licenciatura; --------------------------------------------------------------- Marlene Isabel Maurício Latas, aluna do 2.º ano / Licenciatura; ----------------------------------------------------- Rafaela Sofia Pires Bento, aluna do 2.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------------ Beatriz Bento Marques, aluna do 2.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------------------------- Catarina Agostinho Varela, aluna do 2.º ano /Licenciatura; ----------------------------------------------------------- José Manuel Moço das Dores, aluno do 2.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------ Inês Brito Pegado, aluna do 2.º ano / Licenciatura; ---------------------------------------------------------------------- Diogo Henrique Laranjeiro Zabumba, aluno do 2.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------- Diogo Manuel Mártires Ribeiro, aluno do 2.º ano / Licenciatura; ---------------------------------------------------- Marta Sofia Pão Mole Barão, aluna do 2.º ano / Licenciatura; -------------------------------------------------------- Lucília de Jesus Bonito de Carvalho, aluna do 3.º ano / Licenciatura; ----------------------------------------------- Florbela Guerreiro Duarte, aluna do 2.º ano /Licenciatura; ----------------------------------------------------------- Rute Marlene Maia Lacão, aluna do 2.º ano / Licenciatura; ----------------------------------------------------------- Adriana Filipa Lopes Charrua, aluna do 4.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------- Francisco Piseiro Nunes, aluno do 2.º ano / Licenciatura; ------------------------------------------------------------- Marta Sofia Fava Vinagre, aluna do 1.º ano / Mestrado; --------------------------------------------------------------- Adriana Fonseca Ramalhinho, aluna do 1.º ano / Mestrado; --------------------------------------------------------- Cláudia Isabel Carvalheira Gaio, aluna do 2.º ano / Mestrado; ------------------------------------------------------- Cristina Maria Coelho Carvalho, aluna do 2.º ano / Mestrado; ------------------------------------------------------- Maria Helena Guerreiro Duarte, aluna do 2.º ano /Mestrado; ------------------------------------------------------- Filipa Piseiro Nunes, aluna do 1.º ano / Mestrado Integrado; -------------------------------------------------------- Ana Rita Fava Bonito, aluna do 4.º ano / Mestrado Integrado; ------------------------------------------------------- Diogo Miguel Duarte Vaqueira, aluno do 2.º ano / Mestrado Integrado. -----------------------------------------Ponto dez) Proposta de manifestação da intenção de indeferimento de dez pedidos de atribuição de
Bolsa de Estudo ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência
Económica – Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara apreciou a
proposta de indeferimento de Bolsas de Estudo no ano letivo 2019/2020 no âmbito do Regulamento
Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência Económica do concelho de Viana do Alentejo. A
Câmara, com dois votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Joaquim Bento
e Helena Torrão, deliberou manifestar a intenção de indeferimento da concessão de Bolsa de Estudo aos
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alunos a seguir referidos, pelos motivos que para cada um se indicam, devendo proceder-se à respetiva
audiência prévia:
- Sofia Albuquerque dos Santos, aluna do 1.º ano / Licenciatura, dado que não comprova carência
económica, não cumprindo o definido na alínea a) do artigo 4.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do
Regulamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Catarina Isabel Ribeiro Silva Francisco, aluna do 1.º ano / Licenciatura, dado que não comprova carência
económica, não cumprindo o definido na alínea a) do artigo 4.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do
Regulamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Miguel Fialho Anéis, aluno do 1.º ano / Licenciatura, dado que não comprova carência
económica, não cumprindo o definido na alínea a) do artigo 4.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do
Regulamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- David Gabriel Barreiros Ferreira, aluno do 1.º ano / Licenciatura, dado que não comprova carência
económica, não cumprindo o definido na alínea a) do artigo 4.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do
Regulamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiago Miguel Patinha Calado, aluno do 1.º ano / Curso Técnico Superior Profissional, não conferindo este
o grau de Licenciatura ou Mestrado, conforme exige a alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento; -- Vitor Hugo Guerreiro Grilo, aluno do 1.º ano / Unidades Curriculares Isoladas, não conferindo estas o
grau de Licenciatura ou Mestrado, conforme exige a alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento; ---- Ricardo Filipe Belo Mochila, aluno do 3.º ano / Licenciatura, dado que não comprova carência
económica, não cumprindo o definido na alínea a) do artigo 4.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do
Regulamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daniela Filipa Sacristão Bento, aluna do 4.º ano / Licenciatura, dado que o número de inscrições é
superior à duração do ciclo de estudos que frequenta, não cumprindo o definido na alínea f) do n.º 1 do
artigo 7.º do Regulamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Joana Maria dos Santos Baioneta, aluna do 2.º ano / Curso Técnico Superior Profissional, não conferindo
este o grau de Licenciatura ou Mestrado, conforme exige a alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do
Regulamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- João Filipe Barbeiro Casquinha, aluno do 3.º ano / Licenciatura, dado não comprovar aproveitamento
escolar, não cumprindo o definido na alínea e) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento. -----------------------Ponto onze) Proposta de alteração do montante máximo da obra de construção de edifício nas Hortas
Urbanas da Cancela, a realizar por administração direta – Na reunião camarária de 17 de janeiro de
2018 foi autorizada a realização, por administração direta, da obra de construção de um edifício que
integrasse um hall de acesso a instalações sanitárias, uma divisão de arrumos e um alpendre no qual
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seriam instalados um lava-pés e uma pia, nas Hortas Urbanas da Cancela, em Viana do Alentejo, cuja
estimativa orçamental foi de 10.000,00 € (dez mil euros). Foi agora presente uma Informação Técnica
elaborada pelo Técnico Responsável da referida obra, Eng.º Joaquim Godinho, referindo que
relativamente à mesma, a qual teve início no ano de 2018 e o seu término deveria ter ocorrido nesse
mesmo ano mas, dado que a mesma está a ser executada pelos colaboradores da Câmara Municipal os
quais vão realizando os trabalhos mediante a sua disponibilidade, ou seja, quando não existem outros
trabalhos a realizar, a conclusão da mesma sofreu um atraso sendo que esta só vai estar concluída no ano
de 2020. Mediante isto e considerando que no ano de 2019 houve um aumento nos preços dos materiais
e para que se possam concluir os referidos trabalhos, será necessário um reforço financeiro da verba
destinada a esta obra, na ordem dos 8.000,00 € (oito mil euros). ----------------------------------------------------Assim, o senhor Presidente propôs a aprovação deste reforço financeiro, tendo o mesmo sido aprovado
com dois votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Joaquim Bento e Helena
Torrão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de alteração do montante máximo da obra de construção do Centro Associativo
de Aguiar, a realizar por administração direta – Na reunião camarária de 19 de abril de 2017 foi
autorizada a realização, por administração direta, da obra de construção de um novo edifício no Centro
Associativo de Aguiar, sito na Rua da Liberdade, n.ºs 3 e 4, na referida freguesia, cuja estimativa
orçamental foi de 24.487,95 € (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e sete euros e noventa e cinco
cêntimos). Foi agora presente uma Informação Técnica elaborada pelo Técnico Responsável da referida
obra, Eng.º Joaquim Godinho, referindo que relativamente à mesma, a qual teve início no ano de 2017 e
o seu término deveria ter ocorrido no ano de 2018 mas, dado que ocorreram algumas situações que
levaram a um atraso na conclusão dos trabalhos, a mesma só vai estar concluída no ano de 2020.
Mediante isto e considerando que no ano de 2019 houve um aumento nos preços dos materiais e para
que se possam concluir os referidos trabalhos, será necessário um reforço financeiro da verba destinada
a esta obra, na ordem dos 8.000,00 € (oito mil euros). -----------------------------------------------------------------Assim, o senhor Presidente propôs a aprovação deste reforço financeiro, tendo o mesmo sido aprovado
com dois votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Joaquim Bento e Helena
Torrão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo,
como comparticipação na organização do Espetáculo “De Corpo e Alma no Fado” – Nos termos da
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir para a Associação Equestre de Viana do Alentejo a importância de 500,00 € (quinhentos euros),
como comparticipação nas despesas inerentes à organização do Espetáculo “De Corpo e Alma no Fado”.
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Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do
Alentejo, como comparticipação nas despesas das comemorações do seu aniversário em 2020 – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo a importância de 400,00 €
(quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas de atividades a desenvolver, nomeadamente a
organização das comemorações do seu aniversário em 2020. -------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para o Restolho – Sons e Sabores do Alentejo,
Associação Sócio-Cultural, como comparticipação nas despesas com a organização do Corso
Carnavalesco de 2020 – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a
Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Restolho – Sons e Sabores do Alentejo, Associação
Sócio-Cultural a importância de 2.400,00 € (dois mil e quatrocentos euros), para comparticipação nas
despesas com a organização do Corso Carnavalesco 2020. -------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa
Alcaçovense, como comparticipação nas despesas com a organização da Caminhada/Corrida de Pais
Natal - Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense a importância de 300,00 €
(trezentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes à organização da Caminhada / Corrida
de Pais Natal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de atribuição de cartões sociais 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:
- Severina Isabel Sítima Miguel Viegas; -------------------------------------------------------------------------------------- Ilídio José Batista Magro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) 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 90 – Mariana Rosa Mexa Moço – Reparação de canalizações; ----------------------------- Titular do cartão n.º 710 – Manuel António Chora Batista – Reparação de WC, colocação de poliban,
lavatório, sanita e torneiras; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titular do cartão n.º 274 – João Marcelino Brito – Substituição de banheira por poliban; ---------------------
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- Titular do cartão n.º 408 – Angélica do Rosário Arcadinho Banha – Colocação de pavimento numa
divisão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que atribuiu subsidio no
âmbito da Ação Social Escolar, ao aluno do 1.º Ciclo Ricardo Rebeca Pão Mole – Nos termos da proposta
da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade o Despacho do
senhor Presidente da Câmara de 6 de dezembro de 2019 que determinou a atribuição de subsídio no
âmbito da Ação Social Escolar (refeições e visitas de estudo) ao aluno do 1.º Ciclo – Ricardo Rebeca Pão
Mole, posicionado no escalão A. -------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo
(material didático e pedagógico / 100,00 € por sala do Ensino Pré-Escolar) – Nos termos da proposta da
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como
comparticipação nas despesas de aquisição de material didático e pedagógico para os alunos do Ensino
Pré-Escolar. Existindo quatro salas do Ensino Pré-Escolar, a importância a transferir corresponde ao valor
unitário de 100,00 € (cem euros) por cada sala. --------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de
Educação de Viana do Alentejo e Aguiar – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social
e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Pais e Encarregados de
Educação de Viana do Alentejo e Aguiar a importância de 2.200,00 € (dois mil e duzentos euros), como
comparticipação nas despesas inerentes ao desenvolvimento das atividades que constam do seu Plano
para o ano letivo 2019/2020, nomeadamente a receção à comunidade educativa, festas de Natal e outras
comemorações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de
Educação de Alcáçovas – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a
Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de
Alcáçovas a importância de 2.250,00 € (dois mil duzentos e cinquenta euros), como comparticipação nas
despesas inerentes ao desenvolvimento das atividades que constam do seu Plano para o ano letivo
2019/2020, nomeadamente a receção à comunidade educativa, festas de Natal e outras comemorações.
Ponto vinte e três) Proposta de emissão de parecer quanto à escala de turnos de serviço das farmácias
do concelho no ano de 2020 – A pedido da Administração Regional de Saúde do Alentejo, a Câmara
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável quanto à proposta de escala de turnos das farmácias
deste concelho no ano de 2020, nos termos do disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 7/2011, de 10
de janeiro e no n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro. --------------------------------
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Ponto vinte e quatro) Proposta de atualização dos Tarifários dos Serviços de Abastecimento Público de
Água, Saneamento de Águas Residuais e de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos a vigorar no ano 2020
– O senhor Presidente apresentou a proposta de atualização tarifária dos Serviços de Abastecimento
Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos, referindo que a
mesma decorre do enquadramento legal previsto no Estatuto da ERSAR – Entidade Reguladora dos
Serviços de Água e Resíduos (alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 10/2014, de 6 de março) que são
atribuições da Entidade Reguladora, designadamente, regulamentar, avaliar e auditar a fixação das tarifas
praticadas pelas entidades gestoras dos sistemas de titularidade municipal, entre as quais, os municípios.
A acrescer a este enquadramento legal, contamos adicionalmente com os seguintes elementos:
- Revisão do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos (Regulamento n.º
52/2018, de 23 de janeiro); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Regulamento dos Procedimentos Regulatórios (Regulamento n.º 446/2018, de 23 de julho Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos (Regulamento n.º 594/2018, de 4
de setembro). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com o enquadramento legal e regulatório, o Município deve remeter, para parecer da
Entidade Reguladora, a proposta de tarifário a aplicar em 2020 por forma a que a mesma possa emitir
recomendações sobre a conformidade dos tarifários e instruções vinculativas nas situações de
desconformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O tarifário proposto pretende conciliar o equilíbrio entre a promoção tendencial da universalidade e da
acessibilidade económica aos serviços, no que respeita à satisfação das necessidades básicas dos
utilizadores domésticos e a sustentabilidade económica e financeira das entidades gestoras do serviço. É
de salientar que, a presente proposta de tarifário pretende garantir que a sustentabilidade dos serviços
possa ser enquadrada no âmbito do acesso a fundos comunitários para efeitos de renovação das redes de
abastecimento e saneamento. O esforço culminou com a tentativa de alcançar graus de recuperação de
custos enquadráveis na elegibilidade de futuras candidaturas a fundos comunitários que possibilitam a
renovação das redes, a diminuição de perdas, a correspondente diminuição de custos e uma repercussão
de despesas de investimento aos utilizadores em que o financiamento comunitário não “vai à tarifa”,
tudo isto com a manutenção da autonomia municipal na definição das tarifas. Paralelamente foi também
mantido o processo de harmonização tarifária dos Municípios da AMCAL – Associação de Municípios do
Alentejo Central. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A formação da estrutura tarifária proposta para 2020 cumpre a quase totalidade de critérios
recomendados pela ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, sendo as estruturas
tarifárias do Abastecimento e do Saneamento, ajustadas às recomendações tarifárias, enquanto que a
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estrutura dos resíduos se insere no enquadramento do Regulamento Tarifário de Resíduos. Salvaguardase com esta proposta tarifária, a garantia de Acessibilidade Económica, permitindo níveis de
“Acessibilidade Económica Boa” para os consumos de referência, garantindo a existência de tarifários
especiais (Consumo Social, Famílias Numerosas e Instituições de reconhecida utilidade pública) e
permitindo a progressividade tarifária que seja a adequada para a elegibilidade do Município para as
candidaturas ao POSEUR, nomeadamente para os Serviços de Abastecimento e do Saneamento. A
importância dessa elegibilidade assente no facto de a componente de fundos comunitários não reverter
para a tarifa ao utilizador final, permitindo por esta via que os munícipes não paguem integralmente a
restruturação da rede “em Baixa”. Com a melhoria das redes em baixa, será assim possível a diminuição
do custo total de aquisição de água, o que terá um efeito significativo na progressividade tarifária das
próximas décadas, através da diminuição estrutural do nível de “Perdas / Não Contabilização”. -----------O Senhor Presidente voltou a salientar, à semelhança do que tem feito sempre que são atualizados os
tarifários e essa atualização implica um aumento de valores, ainda que ligeiro e apenas em alguns
utilizadores, que isso preocupa qualquer executivo autárquico. Acrescentou que o preocupam,
particularmente, as pessoas com mais dificuldades económicas e os idosos. Dai que tenham sido
devidamente salvaguardados estes utilizadores. O senhor Presidente justificou e reforçou que estas
atualizações têm de ser feitas devido a vários fatores, nomeadamente a impossibilidade de acesso a
fundos comunitários, para além de vários normativos e princípios aplicáveis, sendo que os tarifários terão
de ser progressivamente ajustados aos preceitos recomendados, por forma a que a prestação dos
serviços seja feita em condições de qualidade, de segurança, de sustentabilidade e de garantia de
acessibilidade. O senhor Presidente informou que esta atualização que agora se propõe cumpre todos
estes requisitos, especialmente o de garantia de acessibilidade por parte das famílias com menores
recursos e mais carenciadas. Para além disso, destacou ainda algumas notas que no seu entender são
relevantes tais como:
» O Município de Viana do Alentejo cobra uma tarifa abaixo da média nacional e continuará abaixo
depois desta atualização; -------------------------------------------------------------------------------------------------------» Uma das recomendações da ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e não só, é
que os sistemas caminhem progressivamente para a sua sustentabilidade, ou seja, que as receitas totais
cubram os custos totais; --------------------------------------------------------------------------------------------------------» O apoio a famílias numerosas está contemplado neste tarifário; -------------------------------------------------» Tal como tem vindo a ser referido, continuará em curso a política de poupança de água tratada por
parte do Município, através, desde logo e entre outros, da continuação das obras de requalificação dos
centros históricos, as quais integram também a substituição de condutas de água subterrâneas, a
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abertura de furos para rega, a instalação de aspersores para menores consumos na rega de jardins e
espaços verdes, a substituição e reparação de muitos contadores e a monitorização dos consumos
próprios do Município através da instalação de contadores em todos os espaços públicos. ------------------Votada a proposta de atualização dos Tarifários de Abastecimento Público de Água, Saneamento de
Águas Residuais e de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, foi a mesma aprovada com dois votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Joaquim Bento e Helena Torrão. -------Ponto vinte e cinco) Proposta de aprovação do auto de medição único respeitante à Empreitada de
Reparação do Muro da Entrada do Parque de Mercados e Feiras em Viana do Alentejo – A Câmara
aprovou por unanimidade o auto de medição único relativo à Empreitada de Reparação do Muro da
Entrada do Parque de Mercados e Feiras em Viana do Alentejo, no montante de 1.690,00 € (mil
seiscentos e noventa euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e seis) Proposta de deliberação de declaração da caducidade do licenciamento a que se
refere a alteração de habitação sita na Rua Francisco Carlos Laranjo, 2 e Rua do Zambujeiro, 4, em
Aguiar, de que é requerente Ana Filipa Palma de Figueiredo Ribeiro, motivada pelo facto de ter
decorrido o prazo de execução da obra, sem que a mesma se mostre concluída – Nos termos da
Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 71/18,
cuja requerente é Ana Filipa Palma de Figueiredo Ribeiro, a Câmara deliberou com dois votos favoráveis
e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Joaquim Bento e Helena Torrão, declarar a
caducidade do licenciamento a que se refere a alteração de habitação sita na Rua Francisco Carlos
Laranjo, n.º 2 e Rua do Zambujeiro, n.º 4, em Aguiar, motivada pelo facto de ter decorrido o prazo de
execução da obra e respetiva prorrogação extraordinária, única e improrrogável, sem que a obra se
mostre concluída. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e sete) Proposta de deferimento do pedido de legalização das obras de ampliação
executadas no prédio sito na Rua Atrás do Moinho, n.º 7, em Viana do Alentejo, de que é requerente
Antónia de Jesus Pereira Paitio (Cabeça de casal da herança de Georgina Mariana Coronheiro) – Nos
termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo
n.º 180/19, cuja requerente é Antónia de Jesus Pereira Paitio (Cabeça de casal de herança de Georgina
Mariana Coronheiro), a Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido de legalização das obras de
ampliação efetuadas na Rua Atrás do Moinho, n.º 7, em Viana do Alentejo. -------------------------------------Ponto vinte e oito) Proposta de indeferimento do pedido de legalização das obras efetuadas na Rua Dr.
António José de Almeida, n.º 32, em Viana do Alentejo, de que é requerente José Fialho Duarte – Nos
termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo
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n.º 237/19, cujo requerente é José Fialho Duarte, a Câmara deliberou, com dois votos favoráveis e duas
abstenções por parte dos senhores Vereadores Joaquim Bento e Helena Torrão, indeferir o pedido de
legalização das obras efetuadas no prédio sito na Rua Dr. António José de Almeida, n.º 32, em Viana do
Alentejo, por violação do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo e que o requerente seja notificado
para, querendo e em sede de audiência prévia, se pronunciar, por escrito no prazo de 10 dias a contar da
receção da notificação, sobre e intenção de indeferimento do pedido. --------------------------------------------Ponto vinte e nove) Proposta de deliberação de notificação ao proprietário ou à arrendatária para
encetar o processo de legalização das obras de edificação efetuadas na Herdade de Palmela, em
Alcáçovas, de que é requerente Fortunata Maria Banha Monteiro (arrendatária) e Helder Manuel Maia
da Silva (proprietário) – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e
Processual, relativa ao Processo n.º 11-AL/03_80-AL/04, cujos requerentes são Fortunata Maria Banha
Monteiro (arrendatária) e Helder Manuel Maia da Silva (proprietário), a Câmara deliberou, com dois
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Joaquim Bento e Helena Torrão,
notificar o proprietário ou a arrendatária da Herdade de Palmela, sita na freguesia de Alcáçovas, para que
seja encetado o processo de legalização das obras lá efetuadas, sendo que em termos de ocupação de
solo haverá que garantir a existência de parecer prévio favorável a emitir pelas entidades exteriores. ---Ponto trinta) Proposta de deliberação de notificação da requerente, Inácia Merca da Silva Baltazar
(Cabeça de casal da herança de António Rosa Rufas Baltazar) para apresentar os elementos necessários
para a legalização das obras efetuadas na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 65, em Viana do
Alentejo – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual,
relativa ao Processo n.º 41/18, cuja requerente é Inácia Merca da Silva Baltazar (cabeça-de-casal de
herança de António Rosa Rufas Baltazar), a Câmara deliberou, com dois votos favoráveis e duas
abstenções por parte dos senhores Vereadores Joaquim Bento e Helena Torrão, notificar a requerente
para apresentar os elementos necessários para a legalização das obras de edificação efetuadas no prédio
sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 65, em Viana do Alentejo, concedendo-lhe o prazo de
30 dias a contar da receção da notificação. --------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta e um) 4.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Receita – Com dois votos favoráveis e
duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Joaquim Bento e Helena Torrão, a Câmara aprovou a
4.ª proposta de alteração ao Orçamento da Receita. --------------------------------------------------------------------Ponto trinta e dois) 18.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com dois votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Joaquim Bento e Helena Torrão, a
Câmara aprovou a 18.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ---------------------------
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Ponto trinta e três) Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central, no âmbito do Contrato de Licenciamento de Software – Tendo a Assembleia
Municipal, na sua sessão ordinária de 29 de abril de 2019, autorizado a assunção dos compromissos
plurianuais decorrentes do Contrato de Licenciamento de Software para o período de 2019/2021, a
Câmara deliberou por unanimidade transferir para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central, no âmbito do referido contrato, a importância de 19.065,93 € (dezanove mil sessenta e cinco
euros e noventa e três cêntimos), com IVA incluído, durante os anos de 2019, 2020 e 2021. ----------------O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas e trinta minutos, tendo a minuta
desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma. ---------------------------------------------------------

Eu,

, Assistente Técnico, a subscrevi.
O Presidente,

Os Vereadores,

