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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 14/2014 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 18 / 06 / 2014 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 
                          ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA 

HORA DE ABERTURA: 14,30 HORAS                                        HORA DE ENCERRAMENTO: 18,00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 12/06/2014 

 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 3.759,21 € 

FUNDOS DE MANEIO  ......................................................................................................................................................... 3.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA LUISA MARQUES MIRA FERREIRA  ................................................................................... 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 2 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES  ................................................................................................. 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 3 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ............................................................................................................ 1.500,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ................................................................................................................. 854.414,52 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  .................................................................................................................      555.757,48 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ....................................................................................................................    16.420,18 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 2.796,52 € 

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  ....................................................................................................................... 92.427,44 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006535950  ....................................................................................................................... 17.023,39 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  .......................................................................................................   75.996,66 €   

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  ......................................................................................................................    5.827,83 € 

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ...................................................................................................................   858,61 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ....................................................................................................................  5.072,95 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  .................................................................................................................    6.026,47 € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...........................................................................................................................   421,46 € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/00219692682  ........................................................................................................................ 50.864,41 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................................................ 858.173,73 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................. 707.374,60 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 150.799,13 € 
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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 4 de junho de 2014;  --------------------------- 

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

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

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

5.    Nomeação de representante da Câmara Municipal na primeira reunião plenária da Comissão de 

Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo;  ---------------------------- 

6.   Pedido de parecer da Escola Profissional de Alvito sobre a criação de novos cursos / novas turmas para 

o triénio 2014/2017;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7.   Proposta de aprovação do Relatório de Ponderação relativo às participações ocorridas durante o 

período de discussão pública do Projeto de Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação; 

8.   Proposta de aprovação do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação;  ------------------------- 

9.   Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento do Sistema de Indústria Responsável (SIR); ---------- 

10.   Proposta de Regulamento Municipal de Aquisição de Lotes ou Prédios para Instalação de Atividades 

Económicas;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.   Proposta de alargamento do horário de funcionamento do Bar da Piscina Municipal de Viana do 

Alentejo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.   Proposta de aprovação do Regulamento Municipal do Cartão Social do Reformado, Pensionista e 

Idoso;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.   Proposta de aprovação do auto de medição n.º 6 relativo à Empreitada de Construção do Passeio de 

ligação da Rotunda da ZIVA ao Cemitério de Viana do Alentejo; -------------------------------------------------- 

14.   Proposta de aprovação do auto de medição único relativo à Empreitada de Execução de Sinalização 

Horizontal nas Estradas Nacionais 384 e 257; -------------------------------------------------------------------------- 

15.   Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana 

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

16.   Proposta de transferência de verba no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

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

17.   Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que concederam apoios em espécie 

(cedência de transporte a diversas entidades); ------------------------------------------------------------------------ 

18.   Proposta de emissão de parecer desfavorável relativamente ao pedido de constituição de 

compropriedade apresentado por João de Barahona Núncio; ----------------------------------------------------- 
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19.   Proposta de ratificação de todos os atos praticados pelo senhor Presidente no âmbito do processo 

que conduziu à celebração do contrato de fornecimento de serviços de transporte no concelho, com 

a Empresa Rodoviária do Alentejo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

20.   Proposta de constituição do Conselho Municipal de Educação para submeter à Assembleia Municipal; 

21.   Proposta de transferência de verba para a Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento 

Integrado; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

22.   Proposta de transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar; -------------------------- 

23.   Proposta de constituição do Júri do Concurso de Bandas “Abana Viana”; --------------------------------------- 

24.   Proposta de fixação do preço de acesso à pernoita no local onde decorrerá o Festival Jovem “Abana 

Viana”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.   5.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;  ------------------------------------------------- 

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

27.   Pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção de compromissos plurianuais 

decorrentes da Empreitada de Intervenção das Piscinas Municipais de Alcáçovas; -------------------------- 

28.   Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à AJAL – Associação 

de Jovens de Alcáçovas, para a realização do III Passeio de Cicloturismo, no dia 15 de junho de 2014; 

29.   Proposta de declaração de caducidade da licença de construção emitida no âmbito do processo n.º 

10/10; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.   Ratificação do despacho do senhor Presidente da Câmara de 6 de junho de 2014 relativo à 

manutenção da suspensão do prazo de apresentação das propostas relativas à Empreitada de 

Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas; ---------------------------------------------------- 

31.   Proposta de aprovação do 2.º Relatório Final relativo à Empreitada de Reutilização do Paço dos 

Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas. --------------------------------- 

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

declarado aberto o período de antes da ordem do dia: 

- O senhor Presidente informou que a resposta ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aguiar, 

relativa ao oficio cujo assunto é “Custos de manutenção do espaço Polidesportivo Descoberto / Jardim / 

Biblioteca / Salão de Festas”, foi também enviada por e-mail aos senhores Vereadores, para 

conhecimento. O senhor Presidente referiu que nessa resposta foram manifestados os seguintes 

aspetos: 

- Surpresa pelo modo de tratamento do assunto (oficio sem conversa prévia); ------------------------------------ 

- Discordância absoluta com o tom de “ultimato” utilizado, tendo em conta que a Câmara Municipal 

nunca poderia resolver a situação até ao dia 15 de junho; --------------------------------------------------------------- 
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- Referência a que os argumentos só agora invocados são válidos há anos, até mesmo quando o atual 

Presidente da Junta de Aguiar presidiu à mesma entre 2005 e 2009, tendo sido os executivos da CDU a 

criar a situação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Importância de ter presente em primeiro lugar o superior interesse das populações e manifestação da 

disponibilidade da Câmara para conversar sobre o assunto. O senhor Presidente acrescentou que tendo 

falado recentemente com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aguiar, pareceu-lhe existir, da 

parte dele, vontade de resolver os problemas. Ficou agendada para o próximo dia 23 de junho, às 19 

horas, uma reunião.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador João Penetra disse ficar satisfeito com a disponibilidade da Câmara para a realização 

da reunião com a Junta de Freguesia de Aguiar, pois com bom senso certamente se irão ultrapassar as 

dificuldades da referida Junta de Freguesia. Disse saber que existe uma fatura em dívida à EDP, relativa 

aos consumos do mês de maio e a indicação de que se os pagamentos em atraso não forem efetuados 

até ao dia 19 de junho, a EDP procederá ao “corte da luz”.  ------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente disse que a situação referida pelo senhor Vereador João Penetra não foi informada 

pela Junta de Freguesia de Aguiar, no oficio que dirigiu à Câmara. ---------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que por parte da Administração da Agda – Águas Públicas do Alentejo, 

SA, lhe foi comunicada a impossibilidade de se fazer representar hoje nesta reunião. Referiu ainda o 

senhor Presidente que a AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública já procedeu 

ao envio de um inquérito aos vinte e um Municípios que integram a parceria com o Estado através da 

Sociedade Gestora de participações sociais “Águas de Portugal, SGPS, S.A.”.  --------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que amanhã, na reunião da AMGAP – Associação de Municípios para a 

Gestão das Água Pública, tenciona introduzir o tema das “penalizações financeiras” por motivo de falhas 

no abastecimento de água, situação que não está prevista no contrato de gestão nem foi equacionada 

em sede de revisão do mesmo contrato.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos: 

O senhor Presidente informou sobre a necessidade de retirada dos pontos números 2, 10 e 12, dado não 

ter tido disponibilidade para o analisar.  -------------------------------------------------------------------------------------   

Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

ata desta reunião em minuta, no final da mesma, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 4 de junho de 2014 – Este 

ponto foi retirado da ordem de trabalhos.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente referiu-se à abertura da 

Festa da Primavera, em Aguiar, no dia 6 de junho. O evento, que terminou a 8 de junho, foi organizado 

pelo Município, em colaboração com a Junta de Freguesia local, decorreu de forma positiva e dentro do 

que foi planeado.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 6 de junho, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal 

participou, em Évora, numa reunião do CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro, na qual foi 

aprovado o Plano Operacional Distrital.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 9 de junho, no âmbito do Projeto “Conhecer a História” e 

coincidindo com o Dia Internacional dos Arquivos, o Município promoveu, na Biblioteca Municipal de 

Viana do Alentejo, uma Tertúlia sobre Arquivos e História, denominada “Um documento antigo, uma 

história para contar”. A sessão foi coordenada pela Historiadora Fátima Farrica e foi subordinada ao 

tema “A cabeça de um dos Reis Magos no Convento de São Francisco de Viana do Alentejo no século 

XVI”. Esta iniciativa contou com o apoio das três Juntas de Freguesia do concelho.  ------------------------------ 

- O senhor Presidente informou ter estado presente, no dia 9 de junho, às 21 horas, na Arena de Évora, 

na oitava Gala do Futebol Distrital da Associação de Futebol de Évora. Enalteceu o Futebol deste 

concelho que está de parabéns e sublinhou que os Clubes “Alcáçovas Atlético Clube” e “Sporting Clube 

de Viana do Alentejo” receberam prémios, quer a nível coletivo, quer a nível individual. ----------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 12 de junho foi realizada a primeira reunião com a Empresa 

que certificará as contas do Município no corrente ano, por imperativo legal – Rosário, Graça & 

Associados, SROC, Ld.ª.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente informou que no dia 13 de junho esteve presente numa reunião na Câmara 

Municipal de Évora, com o Conselho Diretivo da ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, tendo como objetivo a troca de informação e o acompanhamento de diversas matérias que 

têm vindo a ser tratadas pela referida Associação. De entre os assuntos abordados, o senhor Presidente 

destacou a Reorganização dos serviços do Estado e encerramento de serviços bem como o Fundo de 

Apoio Municipal (FAM) e PAEL – Programa de Apoio à Economia Local.  --------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou ter sido enviada pela ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses uma circular relativa ao FAM – Fundo de Apoio Municipal, criado pelo artigo 62.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro. Esta Lei, no seu artigo 64.º prevê que as regras gerais do FAM – Fundo de 

Apoio Municipal, sejam reguladas em diploma próprio, o qual deveria ter sido publicado até ao dia 3 de 

janeiro de 2014. Na circular enviada, a Associação Nacional de Municípios Portugueses informa que 

tendo em conta os Municípios que se encontram em situação de enorme carência de meios financeiros 

para solverem os seus compromissos, foi alertando o Governo para a necessidade de rapidamente ser 
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aprovada a legislação regulamentadora do referido Fundo de Apoio Municipal. Na segunda quinzena de 

maio, foram encetadas negociações no sentido da regulamentação do Fundo de Apoio Municipal e do 

Regime Juridico da recuperação financeira municipal. O acordo final que foi proposto à Associação 

Nacional de Municípios Portugueses pelo Governo, foi apreciado pelos órgãos da Associação, 

designadamente pelo Conselho Geral, em reunião realizada a 2 de junho, tendo este órgão considerado 

que deveriam prosseguir as negociações com o Governo. Entretanto, na reunião do Conselho de 

Ministros realizada no dia 5 de junho, o Governo aprovou a Proposta de Lei que estabelece o regime 

jurídico da recuperação financeira municipal e regulamenta o Fundo de Apoio Municipal. Na Proposta de 

Lei, já remetida à Assembleia da República, verifica-se uma repartição do capital social do Fundo de 

Apoio Municipal de 70% para os Municípios e de 30% para o Estado. No ensaio enviado pela Associação 

Nacional de Municípios, constam os montantes que cada Município, a partir de 2015 e durante um 

período de 5 ou 6 anos, terão obrigatoriamente que alocar ao Fundo de Apoio Municipal, se a Proposta 

de Lei vier a ser aprovada. Disse o senhor Presidente que tendo em conta o ensaio enviado, ao Município 

de Viana do Alentejo caberá alocar ao Fundo de Apoio Municipal a importância de 554.653,00 €, a partir 

de 2015. O senhor Presidente acrescentou que com a constituição do Fundo de Apoio Municipal nestes 

moldes, poderá ser posta em causa a saúde financeira dos Municípios que atualmente não precisam de 

apoio.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 13 de junho foi ouvido no DIAP – Departamento de 

Investigação e Ação Penal, em Évora, na qualidade de testemunha de um incidente verificado junto ao 

Santuário da Senhora D’Aires, por ocasião da Romaria a Cavalo: Foi apresentada queixa contra um 

Romeiro que desrespeitou a GNR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que também no dia 13 de junho, às 19 horas, esteve presente na abertura 

da Semana Cultural em Alcáçovas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Disse ainda o senhor Presidente que a convite do Sporting Clube de Viana do Alentejo, assistiu, no dia 

14 de junho, ao torneio quadrangular em veteranos entre o Sport Club Alcaçovense, o Portimonense, o 

Benfica e o Sporting Clube de Viana do Alentejo, seguido de jantar.  -------------------------------------------------- 

- Referiu ainda o senhor Presidente que também no dia 14 de junho, no Castelo de Viana do Alentejo, foi 

inaugurada a exposição de Bela Mestre, artista plástica alcaçovense, e que nesse mesmo dia teve lugar o 

Encontro de Grupos Corais organizado pelo Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo, seguido de 

jantar.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Referiu também o senhor Presidente ter assistido, no dia 15 de junho, à Gala do Sporting Clube de 

Viana do Alentejo, que decorreu no Cineteatro Vianense.  --------------------------------------------------------------- 
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- O senhor Presidente informou ainda que no dia 17 de junho participou numa reunião do Conselho 

Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central e na visita ao Arquivo Distrital. ---------

-- Referiu ainda o senhor Presidente que decorrerá hoje uma reunião do Conselho Geral Transitório do 

Agrupamento de Escolas do Concelho, na qual será empossada a nova Diretora – Dr.ª Maria Manuel 

Carvalho Aleixo. A Câmara desejou bom trabalho e muitas felicidades à nova Diretora do Agrupamento, 

manifestando a disponibilidade para colaborar, dentro das suas possibilidades.  ---------------------------------- 

Ponto quatro) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso 

de competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou 

conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de competência 

subdelegada em matéria de administração urbanística.  ------------------------------------------------------------------ 

Ponto cinco) Nomeação de representante da Câmara Municipal na primeira reunião plenária da 

Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo – Para os 

efeitos previstos no n.º 4 do artigo 7.º da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de novembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade nomear o seu Presidente para participar na primeira reunião plenária da 

Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo.  --------------  

Ponto seis) Pedido de parecer da Escola Profissional de Alvito sobre a criação de novos cursos / novas 

turmas para o triénio 2014/2017 – A pedido da Escola Profissional de Alvito e ouvida a opinião da 

Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento de Escolas do Concelho de Viana do Alentejo, a 

Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à criação de novos cursos / novas turmas, 

na Escola Profissional de Alvito, no triénio 2014/2017. Os novos cursos / turmas propostos são os 

seguintes: 

NOVOS CURSOS N.º DE ALUNOS N.º DE TURMAS 

Técnico de Restauração variante: Restaurante – Bar 26 1 

Técnico de Restauração variante: Cozinha – Pastelaria 26 1 

Técnico de Informática de Gestão 13 0,5 

Técnico de Banca e Seguros 13 0,5 

 

Ponto sete) Proposta de aprovação do Relatório de Ponderação relativo às participações ocorridas 

durante o período de discussão pública do Projeto de Regulamento Municipal de Urbanização e de 

Edificação – Durante a discussão deste ponto, esteve presente a Chefe da Divisão de Administração 

Urbanística e Processual – Dr.ª Cláudia Ribeiro, que respondeu às questões colocadas pelo senhor 

Vereador João Penetra e pela senhora Vereadora Rosa Barros da Costa.  -------------------------------------------  
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A Câmara aprovou por unanimidade o Relatório de Ponderação das participações ocorridas durante o 

período de discussão pública do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação.  --------------------  

Ponto oito) Proposta de aprovação do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação – 

Continuando presente a Chefe da Divisão de Administração Urbanística e Processual, esclareceu as 

questões colocadas pelo senhor Vereador João Penetra.  ----------------------------------------------------------------  

A Câmara aprovou por unanimidade a proposta de Regulamento Municipal de Urbanização e de 

Edificação.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento do Sistema de Indústria Responsável 

(SIR) – Continuando presente a Chefe da Divisão de Administração Urbanística e Processual, apresentou 

o Projeto de Regulamento do Sistema da Industria Responsável (SIR), sistema criado pelo Decreto-Lei n.º 

169/2012, de 1 de agosto e que entrou em vigor no dia 31 de março de 2013. Este sistema atribui às 

Câmaras Municipais, competências como entidades coordenadoras da maioria das indústrias do tipo 3. 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 81.º do Sistema da Indústria Responsável (SIR), o projeto de 

regulamento em apreço deverá ser submetido a consulta prévia.  ----------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Projeto de Regulamento do Sistema de Indústria 

Responsável (SIR) e remetê-lo para consulta prévia, nos termos das disposições legais referidas. ------------ 

Ponto dez) Proposta de Regulamento Municipal de Aquisição de Lotes ou Prédios para Instalação de 

Atividades Económicas – Este ponto foi retirado da ordem de trabalhos.  ------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de alargamento do horário de funcionamento do Bar da Piscina Municipal de 

Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o alargamento do horário de 

funcionamento do Bar da Piscina Municipal de Viana do Alentejo, requerido pelo concessionário Vitor 

Manuel Pataquinho Fadista. O horário do estabelecimento é assim alargado até às 4:00 horas, todos os 

dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de aprovação do Regulamento Municipal do Cartão Social do Reformado, 

Pensionista e Idoso – Este ponto foi retirado da ordem de trabalhos.  -----------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 6 relativo à Empreitada de Construção do 

Passeio de ligação da Rotunda da ZIVA ao Cemitério de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por 

unanimidade o auto de medição n.º 6 relativo à Empreitada de Construção do Passeio de Ligação da 

Rotunda da Zona Industrial de Viana do Alentejo ao Cemitério de Viana do Alentejo, no montante de 

17.872,50 €.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sinalização Horizontal nas Estradas Nacionais 384 e 257 – A Câmara aprovou por unanimidade o auto 
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de medição único relativo à Empreitada de Execução de Sinalização Horizontal nas Estradas Nacionais 

384 e 257, no montante de 15.160,70 €.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo, a importância de 1.200,00 €, como 

comparticipação nas despesas de realização de diversas atividades, nomeadamente Marchas dos Santos 

Populares, Noite de Fados na Praça da República e Torneio de Malha.  ----------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais – Ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara 

deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral “Velha Guarda de Viana do Alentejo”, a 

importância de 232,50 € (1.º trimestre de 2014).  --------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que concederam apoios 

em espécie (cedência de transporte a diversas entidades) – A Câmara ratificou por unanimidade os 

despachos do senhor Presidente que concederam os seguintes apoios em espécie a diversas Entidades 

(cedência de transporte): 

- Dia 29 de maio – Cedência do autocarro de 36 lugares para a deslocação da Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo a Alqueva para realizar uma visita. Custo: 86,20 €;  --------------- 

- Dia 31 de maio – Cedência da carrinha de 9 lugares para a deslocação da equipa de Tiro ao Alvo do 

Alcáçovas Atlético Clube a São Teotónio (Odemira) com o objetivo de realizar a 6.ª Prova do 

Campeonato Inatel de Tiro ao Alvo. Custo: 121,47 €;  ---------------------------------------------------------------------- 

- Dia 3 de junho – Cedência do autocarro de 52 lugares para a deslocação dos alunos da sala 2 do Jardim 

de Infância de Viana do Alentejo a Lisboa com o objetivo de realizarem uma visita de estudo ao Museu 

da Criança. Custo: 157,93 €;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Dia 4 de junho – Cedência do autocarro de 52 lugares e do autocarro de 19 lugares para uma 

deslocação das turmas do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de Alcáçovas ao Badoca Safari Park, para realizarem 

uma visita. Custo: 253,17 € (dois autocarros/motoristas); --------------------------------------------------------------- 

- Dia 5 de junho – Cedência do autocarro de 52 lugares para a deslocação dos alunos do Centro 

Imaculado Coração de Maria ao Zoomarine, para efetuarem uma visita. Custo: 172,80 €;  ---------------------- 

- Dia 6 de junho – Cedência do autocarro de 19 lugares para a deslocação dos alunos do Jardim de 

Infância e do Ensino Básico de Aguiar até à Quinta da Joana em Viana do Alentejo, com o objetivo de 

efetuarem um piquenique. Custo 20,14 €; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Dia 7 de junho – Cedência do autocarro de 19 lugares para a deslocação do Grupo Coral e Etnográfico 

de Viana do Alentejo ao Feijó, com o objetivo de atuar. Custo: 113,77 €; ------------------------------------------- 
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- Dia 10 de junho – Cedência do autocarro de 19 lugares para uma deslocação da Fábrica da Igreja 

Paroquial de Alcáçovas a Fátima, com o objetivo de participar no Encontro Nacional de Crianças. Custo: 

139,30 €;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Dia 10 de junho – Cedência do autocarro de 52 lugares para uma deslocação da Fábrica da Igreja 

Paroquial de Viana do Alentejo a Fátima, com o objetivo de participar no Encontro Nacional de Crianças. 

Custo: 264,75 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Dia 11 de junho – Cedência do autocarro de 52 lugares para uma deslocação da Associação de Convívio 

dos Reformados de Alcáçovas a Alqueva, para realizar uma visita. Custo: 166,27 €.  ------------------------------ 

Ponto dezoito) Proposta de emissão de parecer desfavorável relativamente ao pedido de constituição 

de compropriedade apresentado por João de Barahona Núncio – Com base numa informação da Divisão 

de Administração Urbanística e Processual, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer 

desfavorável quanto à constituição de compropriedade na parte rústica do prédio misto denominado 

“Horta Grande”, sita na freguesia de Viana do Alentejo, propriedade de João de Barahona Núncio. Os 

fundamentos para a emissão do parecer desfavorável residem no facto do negócio jurídico em apreço 

visar ou dele resultar parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, em 

virtude da exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana, nos 

termos do artigo 54.º, n.º 2 da Lei n.º 91/95, de2 de setembro, alterada pelas Leis n.ºs 165/99, de 14 de 

setembro e 54/2003, de 23 de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezanove) Proposta de ratificação de todos os atos praticados pelo senhor Presidente no âmbito 

do processo que conduziu à celebração do contrato de fornecimento de serviços de transporte no 

concelho, com a Empresa Rodoviária do Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade todos os atos 

praticados pelo senhor Presidente no âmbito do processo que conduziu à celebração do contrato de 

fornecimento de serviços de transporte no concelho, com a Empresa Rodoviária do Alentejo, no dia 2 de 

maio de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto vinte) Proposta de constituição do Conselho Municipal de Educação para submeter à Assembleia 

Municipal – A Câmara deliberou por unanimidade propor à Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro com a redação dada pelas Leis n.ºs 

41/2003, de 22 de agosto e 6/2012, de 10 de fevereiro, que o Conselho Municipal de Educação de Viana 

do Alentejo tenha a seguinte composição, conforme definido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei 

n.º 7/2003, de 15 de janeiro, na atual redação: 

- Bernardino António Bengalinha Pinto, Presidente da Câmara Municipal, que preside e em sua 

substituição o Vice-Presidente da Câmara, João António Merca Pereira;  -------------------------------------------- 

- António João Coelho de Sousa, Presidente da Assembleia Municipal;  ----------------------------------------------- 
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- Sara Cristina Cupido Carmo Grou Sim Sim Pajote, Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, eleita 

pela Assembleia Municipal, na sessão de 30 de abril de 2014, para representar as freguesias do concelho; 

- Maria Reina Martins, Delegada Regional de Educação e em sua substituição Herlander Miguel Mira; ----- 

- Luisa Telo Ribeiro da Silva, Professora, representante do pessoal docente do Ensino Básico Público; ------ 

- Maria Manuel Carvalho Aleixo, Professora, representante do pessoal docente do Ensino Secundário 

Público; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Maria da Anunciação Silva Rocha, Educadora de Infância, representante do pessoal docente da 

Educação Pré-Escolar Pública; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Cláudia Lobo e Daniela Palhais, representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação de 

Viana do Alentejo e Aguiar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Helena Santos e Gertrudes Merca, representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

da EBI/JI de Alcáçovas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Francisca Valério, representante da Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado; ----- 

- Augusto Santana de Brito, representante dos Serviços Públicos de Saúde; ---------------------------------------- 

- Maria Amélia Sertório Rita Vieira, representante dos Serviços da Segurança Social; ---------------------------- 

- Custódio Manuel do Carmo Alexandre e em sua substituição Cláudia Isabel Faustino, representantes 

dos Serviços de Emprego e Formação Profissional; ------------------------------------------------------------------------ 

- Manuel Agostinho Falé da Silva, representante das Forças de Segurança; ----------------------------------------- 

- Rita Marques, representante do Conselho Municipal de Juventude de Viana do Alentejo. -------------------- 

- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa sugeriu que no Conselho Municipal de Educação estejam 

também representadas quer a Cooperativa Culartes, quer a Associação Terra Mãe.  ----------------------------- 

- O senhor Presidente respondeu que a proposta submetida à Câmara e que seguirá para a Assembleia 

Municipal respeita os condicionalismos legais, nomeadamente quanto às Entidades que devem constituir 

o Conselho Municipal. Contudo, o próprio Conselho pode, sob proposta do respetivo Presidente, chamar 

a si outras Entidades e é nessa perspetiva que tenciona inserir a Culartes e a Associação Cultural e 

Recreativa Alcaçovense. Disse o senhor Presidente que no entanto irá ter em consideração a sugestão 

formulada pela senhora Vereadora Rosa Barros da Costa.  --------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para a Terras Dentro – Associação para o 

Desenvolvimento Integrado – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Terras Dentro – 

Associação para o Desenvolvimento Integrado, a importância de 700,00 €, como comparticipação nas 

despesas inerentes às atividades de empreendedorismo realizadas, por sua iniciativa, no âmbito da 

dinamização do Mercado de Alcáçovas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar – 

Sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, 

com quatro votos favoráveis, transferir para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar a importância de 

280,00 €, como comparticipação nas despesas de demonstração de Hip-Hop na Festa da 

Primavera/2014.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e três) Proposta de constituição do Júri do Concurso de Bandas “Abana Viana” – Nos  

termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento Municipal do Concurso de Bandas “Abana Viana”, a 

Câmara deliberou por unanimidade designar os seguintes elementos que integrarão o júri do concurso 

no corrente ano: 

- João António Merca Pereira – Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo;  ------------------ 

- João André Gregório Baião – Músico profissional, com participação na Banda “Amanita Ponderosa” – 

Elemento de uma banda de reconhecido mérito;  --------------------------------------------------------------------------- 

- Célia Marina Tirapicos Cachola – Técnica Superior da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, 

afeta ao Gabinete de Inserção Profissional (GIP);  --------------------------------------------------------------------------- 

- Hugo Sérgio Martins Monteiro – Maestro da Banda da Sociedade União Alcaçovense – Elemento de 

uma Associação Cultural do Concelho;  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Luis Filipe Vieira Matias – Radialista na Rádio Diana FM – Elemento de um Órgão de Comunicação 

Social.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e quatro) Proposta de fixação do preço de acesso à pernoita no local onde decorrerá o 

Festival Jovem “Abana Viana” – A Câmara deliberou por unanimidade fixar em 7,50 € o preço de acesso 

à pernoita no local onde se realizará o Festival Jovem “Abana Viana” nos dias 11, 12 e 13 de julho de 

2014. --------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e cinco) 5.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três votos 

favoráveis e as abstenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada a 

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

Ponto vinte e seis) 7.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e as 

abstenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada a sétima 

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

Ponto vinte e sete) Pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção de compromissos 

plurianuais decorrentes da Empreitada de Intervenção das Piscinas Municipais de Alcáçovas – A 

Câmara deliberou por unanimidade solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para a 

assunção dos compromissos plurianuais eventualmente decorrentes da adjudicação da Empreitada de 

Intervenção nas Piscinas Municipais de Alcáçovas, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 
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6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. O preço-base da Empreitada é de 149.700,00 € e o prazo de 

execução é de sessenta dias interpolados.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e oito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à 

AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas, para a realização do III Passeio de Cicloturismo, no dia 15 de 

junho de 2014 –  A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 13 de junho 

corrente, através do qual foi concedida licença à AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas para a 

realização do III Passeio de Cicloturismo “Alcáçovas, uma Vila com História”, no dia 15 de junho corrente. 

Ponto vinte e nove) Proposta de declaração de caducidade da licença de construção emitida no âmbito 

do processo n.º 10/10 – Com base numa informação da Divisão de Administração Urbanística e 

Processual, a Câmara deliberou por unanimidade declarar a caducidade da licença de construção emitida 

no âmbito do Processo n.º 10/2010, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do Regime Juridico 

da Urbanização e Edificação. O requerente é a Empresa Monte da Burquilheira, Sociedade Agrícola e 

Turística, Unipessoal, Ld.ª, que não se pronunciou em sede de audiência prévia sobre a intenção de 

declarar a caducidade da licença.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto trinta) Ratificação do despacho do senhor Presidente da Câmara de 6 de junho de 2014 relativo à 

manutenção da suspensão do prazo de apresentação das propostas relativas à Empreitada de 

Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas – A Câmara ratificou por unanimidade o 

despacho do senhor Presidente de 6 de junho corrente, através do qual manteve, até ao dia 16 de junho, 

a suspensão do prazo fixado para a apresentação das propostas relativas ao concurso público para 

adjudicação da Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas. A decisão de 

manutenção da suspensão do prazo de apresentação das propostas foi tomada nos termos do disposto 

no n.º 4 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, tendo sido publicitada na Plataforma Eletrónica  

e junta às peças do procedimento.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto trinta e um) Proposta de aprovação do 2.º Relatório Final relativo à Empreitada de Reutilização 

do Paço dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas – Nos termos 

do artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos, a Câmara aprovou por unanimidade o segundo 

Relatório Final relativo à Empreitada de Reutilização do Paço dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da 

Conceição e Jardins, em Alcáçovas, o qual lhe foi submetido acompanhado de todos os elementos que 

constituam o respetivo processo. Também por unanimidade foram aprovadas todas as propostas 

constantes do referido Relatório Final, seguindo-se novo período de audiência prévia.  ------------------------- 

Presença de público – Esteve presente o senhor Martinho Pão Mole que referiu não desejar intervir. 
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--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito 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, 

 

 


