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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO
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ATA N.º 16/2015
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 29 / 07 / 2015

PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
JOÃO LUIS BATISTA PENETRA
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 19:00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

- ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, Vereadora, por
motivo de férias.

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 24/07/2015
CAIXA ................................................................................................................................................................................. 3.992,57 €
FUNDOS DE MANEIO ......................................................................................................................................................... 3.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES ................................................................................................. 1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ............................................................................................................ 1.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 3 – FLORBELA DA LUZ DESCALÇO FERNANDES ................................................................................. 1.000,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ........................................................................................................... 1.163.936,94 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .................................................................................................................... 581.331,65 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................................

2.822,23 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 8.690,32 €
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 ..................................................................................................... 146.227,29 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250 ....................................................................................................................... 11.445,24 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450 ......................................................................................................................... 2.301,49 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 .....................................................................................................................

5.173,43 €

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .................................................................................................................. 34.091,71 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ..............................................................................................................

44.353,45 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ................................................................................................................ 158.163,38 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .................................................................................................................... 50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES .................................................................................................................................... 1.167.929,51 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS.......................................................................................................................................... 1.032.955,88 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................... 134.973,63 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de
trabalhos era a seguinte:
1. Proposta de aprovação da ata em minuta; ----------------------------------------------------------------------------2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 1 de julho de 2015; -------------------------3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 15 de julho de 2015; -----------------------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. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença ao Clube BTT de
Aguiar para realização da 7.ª maratona de BTT no dia 19/07/2015; -------------------------------------------7. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à Associação
Tauromáquica Alcaçovense para a realização de duas vacadas por ocasião da Feira do Chocalho de
2015; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Proposta de ratificação da 13.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------9. Proposta de ratificação da 16.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------10. Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo, no
âmbito da participação do Município de Viana do Alentejo no projeto conjunto OTALEX C; -----------11. Pedido de parecer previamente à contratação de serviços de elaboração de um Plano de
Comunicação da Candidatura da Arte Chocalheira à UNESCO – Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e Cultura; -------------------------------------------------------------------------------------------12. Pedido de parecer do Município de Portel para licenciamento de um passeio de motorizadas no dia
01/08/2015; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que emitiu parecer favorável previamente
à contratação de serviços em matéria de apoio ao desenvolvimento de atividades de animação e
apoio à família com crianças do Ensino Pré-Escolar e pausas letivas, com a Associação Tempos
Brilhantes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo ao pedido de autorização à
Assembleia Municipal para assunção dos compromissos plurianuais decorrentes do contrato de
aquisição de serviços a celebrar com a Associação Tempos Brilhantes; ---------------------------------------15. Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense (atividades no
âmbito da Feira do Chocalho); -------------------------------------------------------------------------------------------16. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo (diversas
atividades / aniversário do grupo); --------------------------------------------------------------------------------------
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17. Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe; --------------------------------------------18. Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Alcáçovas; ---19. Pedido de parecer do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo sobre a implementação no
próximo ano letivo, de um curso vocacional de nível secundário, na área das Ciências Informáticas –
instalação e gestão de redes. --------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou que a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa não está presente por se
encontrar de férias e propôs a justificação da respetiva falta. Mediante votação por escrutínio secreto do
qual resultou unanimidade, foi a falta justificada. -----------------------------------------------------------------------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 foi por unanimidade
manifestado um voto de pesar pelo falecimento do senhor Diogo José Ginete, de Aguiar e pelo
falecimento do senhor António José Galvão, de Alcáçovas. Foi recordado que ambos exerceram funções
autárquicas neste concelho tendo o senhor Diogo José Ginete sido o primeiro Presidente da Junta de
Freguesia de Aguiar, para além de ter sido trabalhador da Câmara durante largos anos. Foi igualmente
recordado que o senhor António José Galvão exerceu durante muitos anos o cargo de Provedor da Santa
Casa da Misericórdia de Alcáçovas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos:
Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a
ata em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 1 de julho de 2015 – Dado que
na reunião de 1 de julho de 2015 não esteve presente o senhor Vereador Paulo Manzoupo, não
participará hoje na votação da proposta de ata relativa a essa reunião, 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. Assim, com três votos, foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 1 de julho de 2015.
Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 15 de julho de 2015 – Dado
que na reunião de 15 de julho de 2015 não esteve presente o senhor Vereador João Pereira, não
participará hoje na votação da proposta de ata relativa a essa reunião, 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. Assim, com três votos, foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 15 de julho de 2015. Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente referiu que na reunião do
Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, realizada no dia 14
de julho de 2015, constaram da ordem de trabalhos, entre outros assuntos, a proposta de aprovação de
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um Acordo de Colaboração com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, cujo objetivo principal é o
desenvolvimento de uma plataforma informática para apoio à salvaguarda do património cultural e a
proposta de aprovação de um Protocolo com a ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do
Alentejo, a Universidade de Évora e o PCTA – Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, com vista à
colaboração, partilha de infraestruturas e serviços e desenvolvimento de projetos conjuntos para a
atração e captação de investimento para o Alentejo Central. Ambas as propostas foram aprovadas. ----- O senhor Presidente referiu que no dia 16 de julho, após ter terminado o estágio proporcionado pelo
Município a dez alunos do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, jantou com eles e com alguns
elementos da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano que os acolheu no referido estágio. De
realçar o bom desempenho destes alunos quer a nível comportamental quer a nível de interesse na
participação nas atividades em que estiveram envolvidos. ------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 17 de julho o senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve
presente, a convite do Município de Alvito, na abertura da Feira anual de Vila Nova da Baronia. ----------- O senhor Presidente referiu que conjuntamente com o senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve
presente, no dia 18 de julho, na inauguração da exposição fotográfica “Alma Alentejana” que se encontra
patente no Castelo de Viana do Alentejo até ao próximo dia 4 de outubro de 2015, podendo ser visitada
entre as 10:00 e as 13:00 horas e entre as 14:00 e as 18:00 horas. Tal como em iniciativas anteriores,
esta exposição é promovida pelo Município com a colaboração das três Juntas de Freguesia do concelho
e da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Associando-se ao reconhecimento do Cante Alentejano
como Património Cultural Imaterial da Humanidade e à importância desta identidade cultural que marca
o concelho, o Município de Viana do Alentejo apresenta um acervo fotográfico de todos os seis grupos
corais que, através das suas modas, refletem as caraterísticas e identidade de um povo. Apesar do Grupo
Coral de Aguiar estar já desativado, é-lhe prestada também uma homenagem. Ao todo são 25 imagens
que pretendem representar um tributo ao cante do povo, uma das imagens de marca do Alentejo. ------ O senhor Presidente referiu que também no dia 18 de julho participou no jantar de aniversário da
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo. ------------------------------------------ O senhor Presidente referiu que conjuntamente com o senhor Vereador Paulo Manzoupo participou,
no dia 19 de julho, na entrega de prémios da sétima maratona BTT, organizada pela Associação Galopar
& Pedalar, por ocasião das Festas de Aguiar promovidas pela Associação dos Amigos Aguiarenses, entre
17 e 19 de julho corrente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que o senhor Vereador Paulo Manzoupo, no dia 21 de julho, participou
na reunião mensal da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, que decorreu em Portel.
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- O senhor Presidente informou que no dia 21 de julho, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal e a
Técnica Superior Linda Baixinho, participaram na conferência “Compromisso para o Crescimento Verde e
Perspetivas do Alentejo 2010”, que decorreu no Auditório da CCDRA – Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo, em Évora. O sub-tema “Financiamentos Comunitários na Área do
Ambiente e da Eficiência Energética” foi apresentado pelo Dr. António Costa da Silva e os temas
específicos para os diversos grupos de trabalho foram os seguintes:
- Adaptação às Alterações Climatéricas; ------------------------------------------------------------------------------------- Eficiência Energética; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Transposição dos Planos Especiais para os PMOTs (Planos Municipais de Ordenamento do Território);
- Novas Orientações Estratégicas para a Delimitação da REN (Reserva Ecológica Nacional); ------------------ Novo RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação); ------------------------------------------------------- PERSU 2020 (Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2020); -------------------------------------------------- Avaliação e Pós Avaliação de Impactes Ambientais; -------------------------------------------------------------------- Planos de Gestão da Região Hidrográfica. --------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que no dia 24 de julho decorreu na Casa Santos Murteira, em Alcáçovas, o I
Colóquio Internacional “Paisagens Sonoras”, tendo reunido alguns dos maiores especialistas nacionais e
estrangeiros no fabrico, na história e no folclore associado às artes dos sinos, das campainhas e dos
chocalhos. Este Colóquio foi coordenado pelo antropólogo Paulo Lima e surgiu no âmbito da candidatura
do fabrico dos chocalhos à lista do Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda
Urgente da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, cuja
decisão, em princípio, será conhecida em novembro. Durante o Colóquio foi ainda apresentado o
logotipo da candidatura e uma medalha alusiva à mesma. Este evento contou também com um concerto
do Carrilhão “Lusitanus”, de Constância. Na presente reunião foi dado a conhecer aos senhores
Vereadores o logotipo da candidatura da Arte Chocalheira. ----------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 24 de julho, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal
participou numa reunião da Parceria GAL Terras Dentro 2020, que decorreu na sede da Terras Dentro –
Associação para o Desenvolvimento Integrado de Micro-Regiões Rurais, em Alcáçovas. Na referida
reunião foi feita a apresentação final da candidatura “Seleção das Estratégias de Desenvolvimento Local
e Reconhecimento dos Grupos de Ação Local” tendo a Associação Terras Dentro, enquanto Entidade
Gestora da Parceria, convidado para o primeiro mandato do próximo Quadro, os mesmos membros do
órgão de Gestão que acompanhou a execução do PRODER 2007-2013, dada a inexistência de tempo para
discutir uma nova composição do órgão de Gestão e da Estrutura Técnica Local. -------------------------------
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Assim, as propostas de composição do Órgão de Gestão e da Estrutura Técnica Local aprovadas, foram as
seguintes:
A) Órgão de Gestão:
Presidente: Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado de Micro-Regiões Rurais,
representada por Rui Batista. -------------------------------------------------------------------------------------------------Vogais: ADA – Associação de Desenvolvimento, Ação Social e Defesa do Ambiente; AJASUL – Associação
de Jovens Agricultores do Sul; Município de Alvito; Turismo do Alentejo, ERT; Universidade de Évora /
Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas; NERE – Núcleo Empresarial da Região de
Évora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Estrutura Técnica Local:
Coordenador: Joaquim Amado. -----------------------------------------------------------------------------------------------Técnicos Analistas: Manuela Fialho; Odete João e Elsa Branco. -----------------------------------------------------Técnica Financeira: Paula Calca. ----------------------------------------------------------------------------------------------Este Município, previamente à aprovação da proposta informou, por mail, nada ter a referir à
manutenção dos membros do Órgão de Gestão, tendo em conta os motivos apresentados,
designadamente a escassez de tempo. Contudo, manifestou a disponibilidade para vir a integrar este
órgão. Em resposta, a Associação Terras Dentro informou que pretende que o órgão de Gestão passe a
ser rotativo, podendo este Município vir a integrá-lo num dos próximos mandatos, uma vez que
manifestou disponibilidade para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que no dia 24 de julho todo o executivo em regime de permanência esteve
presente na abertura da Feira do Chocalho/2015. Tal como já foi referido, um dos grandes destaques
desta Feira vai para o I Colóquio Internacional “Paisagens Sonoras”. No recinto da Feira foi inaugurado o
Picadeiro “Núncio”, criado pelo Município de Viana do Alentejo, freguesia de Alcáçovas e Herdade da
Mata, destinado à prática da atividade equestre, numa homenagem ao Mestre João Branco Núncio e à
sua família, com raízes locais e forte tradição equestre e tauromáquica. Disse o senhor Presidente que na
cerimónia de inauguração estiveram presentes ele próprio, a senhora Presidente da Junta de Freguesia
de Alcáçovas, um representante da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, o responsável
pela Herdade da Mata, um representante da Associação Tauromáquica Alcaçovense, representantes de
entidades e associações do concelho e ainda representantes da Família Núncio que agradeceram a
homenagem e o reconhecimento efetuado pelas várias entidades. O senhor Presidente referiu que no
recinto da Feira foi destinada uma Rua exclusivamente aos chocalhos, tendo estado presentes, para além
dos chocalheiros de Alcáçovas, chocalheiros de Estremoz e também dos Açores. Disse o senhor
Presidente que em termos musicais passaram pelo palco no sábado, dia 25 de julho, o Grupo de
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Sevilhanas da Classe de Dança da Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense, o Cante Alentejano, o
Grupo “Cavaquinhos do Alentejo” e os fadistas José Gonçalez, Joana Amendoeira e Filipa Cardoso. No
domingo, dia 26 de julho, atuaram os Grupos “Os Alentejanos de Serpa” e “Seara Nova”. O senhor
Presidente enalteceu ainda as iniciativas que integraram o Programa Cultural da Feira do Chocalho/2015,
promovidas pela Associação Tauromáquica Alcaçovense, destacando as Variedades Taurinas, a Garraiada
e o II Passeio a Cavalo “Miguel Grave”. O senhor Presidente referiu-se ainda às atividades que
decorreram no recinto da Feira, organizadas pela Herdade da Mata, concretamente a demonstração de
aulas do Centro Hípico, a demonstração de atrelagem, o concurso “Traje à Portuguesa” e ainda o
Espetáculo “Equestrian Emotions”, que no domingo encerrou a feira. O senhor Presidente acrescentou
que para além das atividades económicas, nomeadamente o artesanato, é de realçar o “espaço criança”,
o projeto “Leva-me contigo” que pretendeu promover a adoção de animais do canil municipal,
conseguindo efetuar três adoções e a caminhada “Canadas d’Alcáçovas”, no âmbito do projeto
“Alcáçovas Outdoor Trails”. A terminar, o senhor Presidente sublinhou, mais uma vez, o sucesso do
“Summer Spot”, dinamizado pela Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense e que contou, no sábado,
com a presença do conhecido DJ Mastiksoul. O senhor Presidente, referindo-se ao número de
expositores presentes na Feira do Chocalho/2015, disse que estará sensivelmente ao nível de 2014,
rondando os 28, segundo informação dos serviços e que foram 8 as presenças institucionais. Embora
ainda não tenha sido efetuada a avaliação do evento, disse o senhor Presidente que os eleitos em
regime de permanência consideram que globalmente os objetivos foram atingidos. A jeito de conclusão
disse que:
» Com a realização do I Colóquio Internacional “Paisagens Sonoras” foi reforçada a candidatura da Arte
Chocalheira a Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente da UNESCO –
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; ------------------------------------------» Participaram nesta última edição da Feira do Chocalho, mais chocalheiros de fora do concelho,
nomeadamente de Estremoz e dos Açores;
» Foi feita uma aposta num novo layout, valorizando o que é nosso e característico de Alcáçovas, sendo
disso exemplo a inauguração do Picadeiro “Núncio”, enaltecendo a arte equestre e a arte tauromáquica
bem como as pessoas a elas ligadas; ----------------------------------------------------------------------------------------» Existe alinhamento com um dos parceiros fundamentais, concretamente com a Entidade Regional de
Turismo do Alentejo e Ribatejo, tendo em conta que esta entidade tem nos seus objetivos uma aposta
forte quer no património imaterial, quer nas atividades equestres. ------------------------------------------------O senhor Presidente terminou a sua intervenção referindo que à semelhança de outros eventos, haverá
sempre aspetos que poderão vir a ser melhorados. ----------------------------------------------------------------------
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- O senhor Vereador João Penetra, quanto à Feira do Chocalho/2015, disse que não pretende criticar “a
aposta” que foi feita nos cavalos embora considere que houve algumas falhas, nomeadamente quanto à
localização das tasquinhas (não favorável à atração de potenciais clientes), quanto à localização do
picadeiro por este ter sido instalado mesmo em frente ao palco existente no recinto, quanto à
possibilidade de estacionamento entre a Praça de Touros e os Stands o que prejudicou os expositores
devido ao pó, e quanto à não existência de espetáculos musicais tanto na sexta-feira como no domingo.
Quanto a este último aspeto, em sua opinião deveria ter sido dada mais atenção, pois apesar da
existência do Summer Spot, esta iniciativa, não é contudo transversal a todas as faixas etárias. O senhor
Vereador João Penetra recordou o empenho que desde 1995 foi colocado na escolha dos espetáculos
por forma a trazer à feira artistas consagrados, nomeadamente os “Quinta do Bill”, “Polo Norte”, “Ala
dos Namorados”, entre muitos outros, e desta forma trazer público à feira que na altura estava
moribunda. Esta aposta como todos sabemos resultou. Em sua opinião e embora considerando que “a
aposta” no cavalo possa vir a constituir uma estratégia que dê resultados no futuro, o que é certo é que
este ano quem não foi atraído pela tauromaquia ou pelo “Summer Spot”, ficou sem qualquer interesse
em ir à feira. Este Vereador reafirmou que as observações que faz são no sentido de melhorar o evento,
havendo, em sua opinião, muito que melhorar. Referindo-se ao Colóquio Internacional “Paisagens
Sonoras”, o senhor Vereador João Penetra disse que não lhe foi possível participar por se encontrar de
férias. Sendo o objetivo principal do Colóquio a promoção da candidatura da Arte Chocalheira, fez votos
de que tenha sido um sucesso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente, relativamente à intervenção do senhor Vereador João Penetra, reafirmou a ideia
de que em todos os eventos se constata que existem sempre aspetos a melhorar. Contudo, perante
determinadas criticas e observações que são feitas, por vezes fica com a sensação de que quem as faz já
se esqueceu do estado em que se encontrava a Feira das Alcáçovas em 2009, apesar das apostas feitas
pelo executivo anterior, algumas delas até referidas pelo senhor Vereador João Penetra. Disse o senhor
Presidente que embora reconhecendo que há aspetos a melhorar, um dos objetivos é que a feira “não
baixe ao nível de 2009”. Referiu ainda que em 2009 o número de expositores era menor quanto
comparado com 2014 e 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Penetra reafirmou que as críticas que faz não são no sentido de fazer
comparações, mas sim de olhar para o futuro. Referiu que é sobejamente conhecido que as feiras nos
moldes tradicionais não terão grande sucesso no futuro… Contudo, centrando-se na feira deste ano e
relativamente ao que viu, há aspetos a melhorar, principalmente quanto à distribuição do espaço físico e
quanto à oferta de espetáculos musicais. -----------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente, quanto à questão do estacionamento, disse que foi criado um grande parque
junto ao cemitério para substituir o espaço de estacionamento onde este ano foi instalada a Praça de
Touros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Paulo Manzoupo, em complemento desta informação, disse que se constatou que
alguém começou a retirar as grades que impediam o estacionamento e a partir dessa altura os veículos
começaram a passar para onde não era suposto. ------------------------------------------------------------------------- Quanto aos espetáculos musicais, o senhor Presidente lembrou que a Fadista Joana Amendoeira
integra o elenco do Festival de Fado “Caixa Alfama”. -------------------------------------------------------------------- A propósito dos espetáculos musicais, disse o senhor Vereador João Penetra que a partir de 1995, o
modelo seguido na Feira das Alcáçovas foi o seguinte:
» Na sexta-feira, a escolha de um nome que fosse do agrado da população jovem, com o objetivo de a
levar à feira, contrariando o hábito de não ir nesse dia; ---------------------------------------------------------------» No sábado, a escolha recaía em espetáculo que fosse do agrado da população de mais idade, por
exemplo cante alentejano, e convidavam-se os grupos da terra; ----------------------------------------------------» No domingo, tentava-se direcionar a escolha para o pessoal da “meia-idade” e assim se conseguia
abranger o maior leque possível de pessoas. ------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador João Penetra sublinhou que a “aposta nos cavalos” até poderá vir a ser uma boa
“aposta” e que as críticas que faz são sempre no sentido construtivo sendo a reunião de Câmara a
oportunidade que tem para as apresentar. --------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente disse que em democracia, para além de se terem de aceitar as críticas, elas são
sempre bem-vindas. Contudo, voltou a realçar que por vezes se interroga com a oportunidade da crítica,
com o espaço onde é feita e com as pessoas que a fazem. Neste contexto, o senhor Presidente trouxe à
colação a pequena história de um menino que viu a mãe a maquilhar-se e lhe perguntou porque o fazia,
tendo ela respondido que era para ficar mais bonita. Então, o menino perguntou-lhe porque é que não
ficava… Por analogia, também o esforço que foi feito anteriormente para levar as pessoas à feira à sextafeira, não resultou e tanto assim é que em 2009 aquele evento estava a um nível bastante baixo… Assim,
em sua opinião, se as críticas agora feitas vierem de quem participou na organização da feira em 2009,
representam uma grande incoerência, embora com toda a legitimidade. O senhor Presidente
acrescentou ter acedido ao Boletim Municipal n.º 63 de 2009, que compreende o período de julho a
setembro, tendo constado que em termos de qualidade e em sua opinião, não é comparável ao Boletim
Municipal que agora foi produzido. Havendo aspetos a melhorar no Boletim Municipal que atualmente é
elaborado, em sua opinião, a qualidade é superior à do Boletim que era produzido em 2009. Em sua

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29/07/2015

Fl.10

____________

__________

____________

__________

opinião, a comparação do conteúdo dos Boletins é elucidativa, "diz tudo”, podendo-se fazer uma
analogia com as feiras do chocalho de 2009 e 2015. --------------------------------------------------------------------- A propósito de tudo o que foi referido acerca da Feira do Chocalho, o senhor Vice-Presidente disse que
as críticas feitas pelo senhor Vereador João Penetra deverão ser entendidas como sugestões. Nessa
perspetiva e porque são críticas construtivas, deverão ser analisadas e ponderadas no sentido de
continuar a melhorar a feira, como vem acontecendo desde 2009 e como tem sido reconhecido pelas
pessoas. O senhor Vice-Presidente disse ainda que os serviços têm recolhido opiniões sobre os diversos
eventos, através de inquéritos que têm sido depois avaliados com vista à melhoria dos mesmos. Disse o
senhor Vice-Presidente que aquilo que não pode acontecer é o Município ficar alheio a outro tipo de
críticas, em tom jocoso e como forma de achincalhar o trabalho realizado. É neste contexto que têm
surgido intervenções que menosprezam todos os intervenientes nos eventos, desde o Município,
passando pela Herdade da Mata, Associação Tauromáquica e demais Entidades colaborantes. Disse o
senhor Vice-Presidente que em termos gerais, viu muita gente na feira este ano, até na sexta-feira que
tradicionalmente era um dia de pequena afluência. Recordando o Programa Cultural da Feira de 2009, o
senhor Vice-Presidente referiu a atuação dos “Perfume” na sexta-feira, a tourada no sábado e o Grupo
“Flor de Liz” no domingo. Quanto a expositores, verificou-se um reduzido número (apenas uma rua de
stands). Disse o senhor Vice-Presidente que uma das alterações efetuadas na programação dos
espetáculos da feira teve a ver com o dia de sábado. Sendo um dia propenso à maior afluência de
pessoas e consequentemente favorável à vertente comercial, transferiu-se o espetáculo taurino para o
primeiro dia de feira (sexta-feira) Disse o senhor Vice-Presidente que teve a preocupação de perguntar
aos principais expositores, nomeadamente chocalheiros, como tinha corrido o dia de sábado tendo
todos sido unânimes em considerá-lo “espetacular”. Assim, ficando os expositores e a atividade
comercial favorecidos, espera-se que no próximo ano os expositores continuem a aderir, aumentando a
participação na feira. Disse ainda o senhor Vice-Presidente que a “aposta” feita na arte equestre teve por
base a simples razão de que os cavalos, neste momento, têm grande expressão em Alcáçovas,
nomeadamente a nível do Turismo Rural praticado na Herdade da Mata e na Herdade da Burquilheira.
Centrando-se no espetáculo equestre de domingo, organizado pela Herdade da Mata, o senhor VicePresidente enalteceu a sua grande qualidade, aliado à vertente musical. Do que lhe foi dado observar,
este espetáculo agradou a todas as faixas etárias e no final muita gente se lhe dirigiu a dar os parabéns
pela excelência de um espetáculo diferente, aliando a música à atividade equestre. Disse ainda o senhor
Vice-Presidente que fazendo uma análise a toda a envolvência da feira, a sua opinião é que a oferta
cultural foi bastante diversificada passando pelo cante alentejano, sevilhanas, música popular, grupo de
cavaquinhos e o fado com Joana Amendoeira, Filipa Cardoso e José Gonçalez. Acrescentou que
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atualmente o fado já não é o “parente pobre” da música portuguesa e a prová-lo está o facto de ter sido
considerado Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO – Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, não devendo por isso ser considerado um espetáculo de
menor qualidade. Referindo-se ao Summer Spot, o senhor Vice-Presidente disse que sendo um evento
sobretudo dirigido à camada jovem, também os menos jovens o frequentaram. Concluiu referindo que a
intenção das escolhas feitas foi ir ao encontro dos gostos do maior leque possível de pessoas, tendo em
conta as limitações financeiras que atualmente existem. ---------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Penetra disse que teve oportunidade de assistir ao espetáculo equestre
organizado pela Herdade da Mata, confirmando a sua grande qualidade. ------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que no dia 27 de julho participou numa reunião do Conselho Municipal de
Educação na qual esteve presente o senhor Delegado Regional de Educação do Alentejo que confirmou a
intenção de realizar uma requalificação na Escola Dr. Isidoro de Sousa em Viana do Alentejo. Na tarde
desse dia, disse o senhor Presidente ter participado numa reunião do Conselho Geral do Agrupamento
de Escolas de Viana do Alentejo e à noite, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------- O senhor Presidente informou que amanhã, dia 30 de julho, participará numa reunião na Entidade
Regional de Turismo do Alentejo, em Évora, para tratar de assuntos relacionados com o Património
Imaterial, designadamente a Arte Chocalheira. ----------------------------------------------------------------------------- Referiu ainda o senhor Presidente que nos dias 22 e 23 de agosto próximo realizar-se-á em Viana do
Alentejo a “Festa da Minha Terra”, indo assim ao encontro do desejo que tem vindo a ser manifestado
por algumas pessoas do concelho, residentes no exterior. --------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou ainda que no próximo dia 10 de agosto terá início o projeto “Praia ida e
Volta”, proporcionando a ida à praia a alguns munícipes que de outra forma não o poderiam fazer. -------Ponto cinco) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou conhecimento
da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente, no uso de competência subdelegada
em matéria de administração urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença ao Clube
BTT de Aguiar para realização da 7.ª maratona de BTT no dia 19/07/2015 – Sem a presença do senhor
Vereador Paulo Manzoupo por se encontrar impedido, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho
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do senhor Presidente de 16 de julho de 2015 que concedeu licença ao Clube BTT de Aguiar para a
realização da sétima Maratona BTT em Aguiar, no dia 19 de julho de 2015, por ocasião das festas
populares daquela freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à
Associação Tauromáquica Alcaçovense para a realização de duas vacadas por ocasião da Feira do
Chocalho de 2015 – A Câmara ratificou por unanimidade o Despacho do senhor Presidente de 22 de
julho de 2015 que concedeu licença à Associação Tauromáquica Alcaçovense para a realização de duas
vacadas populares em Alcáçovas, por ocasião da Feira do Chocalho de 2015, nos dias 24 e 25 de julho. Ponto oito) Proposta de ratificação da 13.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três
votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, foi ratificada a 13.ª
alteração ao Plano de Atividades Municipais. -----------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de ratificação da 16.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos
favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, foi ratificada a 16.ª alteração ao
Orçamento da Despesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central no âmbito da participação do Município de Viana do Alentejo no projeto conjunto OTALEX C –
A Câmara Municipal, por deliberação de 27 de fevereiro de 2013, autorizou a transferência de verba para
a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, no âmbito da participação deste Município
no Projeto OTALEX C. Contudo, no Plano de faturação de 2015, remetido pela Entidade referida, é
indicado um valor diferente do inicialmente deliberado, decorrente de um procedimento de atualização
de cartografia, só contemplado numa fase posterior. Neste contexto, a Câmara autorizou por
unanimidade a transferência para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central da
importância de 425,55 € (quatrocentos e vinte e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos),
correspondente ao complemento da contrapartida nacional do projeto no corrente ano. -------------------Ponto onze) Pedido de parecer previamente à contratação de serviços de elaboração de um Plano de
Comunidade da Candidatura da Arte Chocalheira à UNESCO – Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e Cultura – Com os fundamentos constantes da proposta anexa à presente ata e que
se dão aqui por integralmente reproduzidos, a Câmara deliberou por unanimidade e ao abrigo do
disposto na Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, emitir parecer favorável previamente à contratação
de serviços em regime de tarefa com Patrícia Alexandra Bacala Rato Patrocínio. Os serviços em causa
serão executados durante o prazo de 30 dias e consistirão na elaboração de um Plano de Comunicação
da Candidatura da Arte Chocalheira à UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a
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Ciência e a Cultura, mediante o pagamento da importância de 2.000,00 € (dois mil euros), acrescida de
IVA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Pedido de parecer do Município de Portel para licenciamento de um passeio de
motorizadas no dia 01/08/2015 – A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à
realização de um Passeio de Motorizadas, cujo licenciamento foi requerido ao Município de Portel pela
AJO – Associação Jovem de Oriola. O evento terá lugar no dia 1 de agosto de 2015, com passagem por
Viana do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que emitiu parecer favorável
previamente à contratação de serviços em matéria de apoio ao desenvolvimento de atividades de
animação e apoio à família com crianças do Ensino Pré-Escolar e pausas letivas, com a Associação
Tempos Brilhantes – Com os fundamentos constantes do Despacho anexo à presente ata e que se dão
aqui por integralmente reproduzidos, a Câmara deliberou ratificar a emissão do parecer favorável
emitido pelo senhor Presidente, previamente à contratação de serviços em regime de avença com a
Associação Tempos Brilhantes, de Penela, nos termos do disposto na Portaria n.º 149/2015, de 26 de
maio. Os serviços em causa consubstanciam-se no desenvolvimento de atividades de animação e apoio à
família, direcionadas a crianças do ensino pré-escolar, pelo período de 22 meses e mediante o
pagamento da prestação mensal de 3.300,00 € (três mil e trezentos euros), acrescida de IVA. -------------O senhor Vereador João Penetra questionou o facto da Associação adjudicatária desta prestação de
serviços estar sedeada em Penela, tendo perguntado se será ela a única a prestar este tipo de serviços.
O senhor Presidente esclareceu que a Associação Tempos Brilhantes apresentou a proposta de
colaboração de forma bastante profissional, numa reunião com a presença da Associação de Pais e
Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.
Nessa reunião constatou-se que o projeto já havia sido apresentado quer à Associação de Pais quer ao
Agrupamento de Escolas, sendo do agrado destas Entidades. Nesta reunião a Associação em causa
informou ter pessoal especializado em diversas localidades do país. -----------------------------------------------O senhor Vereador João Penetra votou contra pelo que a deliberação de ratificação do Despacho que
emitiu parecer prévio favorável foi tomada com três votos favoráveis. -------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo ao pedido de
autorização à Assembleia Municipal para assunção dos compromissos plurianuais decorrentes do
contrato de aquisição de serviços a celebrar com a Associação Tempos Brilhantes – Com três votos
favoráveis e um voto contra por parte do senhor Vereador João Penetra, a Câmara ratificou o Despacho
do senhor Presidente que solicitou à Assembleia Municipal a necessária autorização para a assunção dos
compromissos plurianuais decorrentes do contrato de prestação de serviços a celebrar com a Associação
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Tempos Brilhantes, pelo prazo de 22 meses e mediante o pagamento da prestação mensal de 3.300,00 €
(três mil e trezentos euros) acrescida de IVA. A necessidade do senhor Presidente se ter substituído à
Câmara ficou a dever-se ao facto de ter considerado urgente o início da prestação de serviços por parte
da Associação a contratar, tendo considerado imprescindível submeter esse assunto à Assembleia
Municipal na sessão extraordinária realizada a 27 de julho corrente. ----------------------------------------------Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso,
aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a necessidade de autorização da Assembleia Municipal
para a assunção dos compromissos plurianuais decorre do facto das despesas inerentes ao contrato em
causa abrangerem os anos de 2015, 2016 e 2017. ----------------------------------------------------------------------O senhor Vereador João Penetra justificou o seu voto contra por considerar que haveria certamente
nesta zona alguma empresa que pudesse executar os serviços em causa. ----------------------------------------Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense
(atividades no âmbito da Feira do Chocalho) – Com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento
Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Tauromáquica
Alcaçovense a importância de 4.850,00 € (quatro mil oitocentos e cinquenta euros), como
comparticipação nas despesas inerentes à realização de atividades tauromáquicas e equestres na Feira
do Chocalho de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do
Alentejo (diversas atividades / aniversário do Grupo) – Com base na 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 realizadas, designadamente por ocasião da sua festa de aniversário. ---------Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe – Com base na
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir para a Associação Terra Mãe a importância de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros), como
comparticipação nas despesas inerentes à estadia de crianças carenciadas da freguesia de Alcáçovas
numa colónia de férias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de
Alcáçovas – Com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou
por unanimidade transferir para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Alcáçovas, a importância de
2.850,00 € (dois mil oitocentos e cinquenta euros), como comparticipação nas despesas de atividades
desenvolvidas, relacionadas com a prevenção e educação para a saúde e com o socorrismo. ---------------
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Ponto dezanove) Pedido de parecer do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo sobre a
implementação no próximo ano letivo, de um curso vocacional de nível secundário, na área das
ciências informáticas – instalação e gestão de redes – A pedido do Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à implementação no próximo
ano letivo, de um curso vocacional de nível secundário, na área das ciências informáticas – instalação e
gestão de redes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezanove horas, tendo a minuta desta ata sido
aprovada por unanimidade no final da mesma. --------------------------------------------------------------------------Eu,

, Chefe da D.G.R., a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

