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ATA N.º 21/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 23/09/2020

Participações por videoconferência (Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a redação dada pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho)
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE
JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 17:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS:

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 17/09/2020
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.468,28 €
FUNDOS DE MANEIO ........................................................................................................................................................ 4.052,00 €
FUNDO DE MANEIO 3 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ........................................................................................................... 1.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 5 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA ........................................................................................ 1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 6 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES ..................................................................... 52,00 €
FUNDO DE MANEIO 7 – PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO .......................................................................................... 1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 8 – LUISA MARIA BRAGA MOURO LAGARTO ....................................................................................... 500,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ............................................................................................................. 2.170.616,89 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .................................................................................................................. 818.783,91 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ........................................................................................................................ 2.054,02 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ........................................................................................................................ 4.634,57 €
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 ............................................................................................................. 853,59 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ..................................................................................................................... 298.736,05 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ................................................................................................................ 278.010,00 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ............................................................................................................... 277.981,35 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ................................................................................................................... 42.432,16 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 ................................................................................................................... 50.864,41 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214 .................................................................................................................. 277.794,49 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES .................................................................................................................................... 2.175.085,17 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ........................................................................................................................................ 2.054.546,81 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................. 120.538,36 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, a qual foi realizada por
videoconferência, no âmbito das medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, cujo prazo foi alargado
pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, que através do seu artigo 2.º, alterou o artigo 3.º da Lei
n.º 1-A/2020, de 19 de março, possibilitando que até 31 de dezembro de 2020, possam ser realizadas
por videoconferência, as reuniões dos órgãos deliberativos e executivos das Autarquias Locais. ------------Participaram nesta reunião todos os membros do órgão. ---------------------------------------------------------------É a seguinte a ordem de trabalhos da presente reunião:
1) Proposta de aprovação da ata em minuta; --------------------------------------------------------------------------------2) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 9 de setembro de 2020; ----------------------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) Proposta de ratificação da 20.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa; ---------------------------6) Proposta de ratificação da 14.ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais; -----------------7) Proposta de emissão de parecer favorável quanto à realização do evento “48 horas do Alentejo”
(Automóveis Antigos Alentejo 2020); ------------------------------------------------------------------------------------------8) Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; -----------------------------------9) Proposta de renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; ----------------------------------10) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana
do Alentejo e Aguiar (aquisição de prémios no âmbito da promoção de atividades/desafios durante o
corrente ano letivo); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Proposta de transferência de verba para o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria de Viana do
Alentejo (comparticipação no aumento de despesas de funcionamento do Centro, no atual contexto da
pandemia por Covid-19); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------12) Proposta de ratificação do Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das
Instalações da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, aprovado por despacho do Senhor
Presidente a 15 de julho de 2020; ----------------------------------------------------------------------------------------------13) Pedido de redução do montante de taxas municipais devidas a apresentação de pedidos de junção de
elementos ao processo em curso (Processo n.º 187/19 cujo requerente é Margarida Viegas Pires); --------14) Pedido de redução do montante de taxas municipais devidas pelo licenciamento de obras de
alteração e ampliação de habitação (Processo n.º 41/20 cuja requerente é Ana Rita Coimbra Buinho); ---
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15) Pedido de Emissão de Declaração de Interesse Municipal de Empreendimento Turístico (Processo n.º
250/19, cuja requerente à a Empresa Turplace – Turismo Rural, Lda.); -----------------------------------------------16) Proposta de aprovação do Protocolo de Cooperação com a Agência para a Modernização
Administrativa e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. ------------------------------------------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:
- O Senhor Presidente começou por informar que a próxima reunião ordinária, a realizar no próximo dia
7 de outubro, será objeto de gravação e posterior colocação no site do Município, conforme é
legalmente exigido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou ter recebido um agradecimento do Hospital do Espírito Santo de Évora,
relativamente à contribuição de 10 000,00€ (dez mil euros) deste Município, através da CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, para aquisição de equipamentos no âmbito do combate
à Covid-19 em contexto hospitalar, nomeadamente ventiladores. ---------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que o Município vai proceder, ainda no mês de setembro, a uma
intervenção na Rua José de Sousa Cabral (troço delimitado pela Rua do Moinho e pela Rua Dona Ana
Cabral) e na Rua Dona Maria Joana Cabral (troço delimitado pela Rua A dos Judeus e a Rua de S. Pedro).
Esta intervenção tem a duração previsível de 90 dias e surge como uma possibilidade de se reabilitar em
troços de abastecimento de água aos munícipes, em locais específicos onde se têm verificado sucessivas
roturas nas condutas. Esta intervenção consiste na substituição da conduta principal de abastecimento
de água e na substituição dos ramais de ligação existentes entre a nova conduta de abastecimento e as
moradias, num investimento de cerca de 80 000,00€ (oitenta mil euros), totalmente suportado pelo
orçamento municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que o Clube de Saúde Sénior de Viana do Alentejo iniciará, no próximo
dia 1 de outubro, a temporada 2020/2021, adotando um novo formato de funcionamento, adaptado às
restrições atuais. Depois da temporada anterior ter sido interrompida em março, devido à pandemia da
Covid-19, as atividades terão início com uma visita a todos os idosos inscritos, com a entrega de uma tshirt alusiva ao 10.º aniversário do Clube de Saúde Sénior, assinalado neste ano de 2020. A partir do dia
6 de outubro, está agendada, em locais ainda a definir, uma avaliação inicial das capacidades motoras
dos idosos, que se irá repetir ao longo do ano, para aferir os resultados do treino efetuado em casa. O
plano delineado pela equipa multidisciplinar do Clube de Saúde Sénior vai também alargar o seu raio de
ação junto da comunidade mais envelhecida que não participa nas atividades do programa de
envelhecimento ativo. Para tal, terão lugar, a partir de 20 de outubro, rastreios gratuitos. Os
interessados devem inscrever-se entre os dias 28 de setembro e 16 de outubro, através do telefone
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266 930 010 ou pelo e-mail desporto@cm-vianadoalentejo.pt. O Senhor Presidente recordou que o
Clube de Saúde Sénior é um Programa da responsabilidade do Município, em parceria com a Unidade de
Cuidados na Comunidade local, a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo e a Junta de Freguesia
de Aguiar, dinamizado por uma equipa multidisciplinar com vista a melhorar os índices de saúde, bemestar e qualidade de vida da população sénior do Concelho, através da prática regular de exercício físico.
- O Senhor Presidente recordou que continua a decorrer, no concelho de Viana do Alentejo, a Campanha
“Compre no Comércio Local – Vales Solidários”, promovida pelo Município em parceria com a ADRAL –
Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, com o intuito de dinamizar o comércio local. Oitenta
e quatro estabelecimentos participam na campanha, que decorrerá até 31 de outubro e que tem
registado uma forte adesão da população. A referida campanha contempla três sorteios, estando o
segundo agendado para o dia 7 de outubro, no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo,
também com transmissão em direto no Facebook do Município. O Senhor Presidente recordou que para
se habilitar a participar no sorteio, cada cliente deverá efetuar, nos estabelecimentos aderentes,
compras com um valor mínimo de 10,00€ (dez euros), equivalente a um cupão. Os prémios variam entre
os 50,00€ para o 4.º e 5.º classificados no sorteio e os 300,00€ para o primeiro classificado. Os prémios
são convertidos em vales a utilizar exclusivamente nos estabelecimentos comerciais aderentes, até 31 de
dezembro de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No seguimento de anteriores comunicações que o Executivo Municipal em regime de permanência tem
dirigido à população, com o objetivo de informar sobre a evolução do processo “pandemia Covid-19”, o
Senhor Presidente fez um ponto de situação, sublinhando particularmente a situação neste Concelho.
Recordou que no dia 22 de maio foi detetado o primeiro caso positivo Covid-19 no Concelho.
Posteriormente surgiram mais 2 casos positivos, tendo as situações sido coordenadas pela Autoridade de
Saúde, de acordo com os protocolos e medidas adequadas à ocorrência. De acordo com os dados oficiais
da DGS – Direção-Geral da Saúde, os números no Concelho são, à data de hoje (23/09/2020): 3 casos
confirmados, 3 recuperados e sero ativos. O Senhor Presidente alertou para a necessidade de se
manterem todos os cuidados de proteção, de modo a minimizar os riscos associados ao novo
coronavírus. Apesar do nosso Concelho não registar, à data, qualquer caso ativo, é imperativo manter as
medidas de distanciamento social, de uso de etiqueta respiratória e de lavagem frequente das mãos.
Frisou que o Município continuará, como até aqui, a acompanhar a situação, articulando as suas ações
com as diversas entidades locais, regionais e nacionais, nomeadamente da área da Proteção Civil, da
Segurança Social e da Saúde, entre outras, tomando todas as medidas que entender mais adequadas em
benefício de todos os munícipes, particularmente dos mais afetados e fragilizados pela crise que
enfrentamos. O Senhor Presidente referiu ainda que, como é do conhecimento de todos, temos assistido
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nos últimos dias ao aparecimento de alguns surtos no Alentejo Central, mais recentemente em Évora e
em Redondo, mostrando a necessidade de prudência e de cumprimento das orientações da DGS e de
outras entidades, por parte de todos. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente, em nome do Executivo Municipal em regime de permanência, agradeceu, mais
uma vez, a toda a população, pela conduta responsável que tem mantido, bem como a todas as
entidades locais que diretamente têm colaborado e dado o seu melhor, para que possamos, em
conjunto, ultrapassar as dificuldades. Recordou que continuam a ser utilizados todos os canais digitais do
Município para sensibilizar e informar, divulgar e promover toda a informação útil de que haja
conhecimento, dirigida a toda a população, quer às Famílias, quer às Empresas e a outras Entidades. O
Senhor Presidente sublinhou ainda que o Município pretende ser um “interface agregador” da
comunicação das ofertas de serviços e apoios sociais, o mais abrangente possível e realçou alguns
aspetos/medidas mais recentes:
• “Rede Solidária de Produção de Máscaras” – com o objetivo de dar resposta às necessidades
decorrentes da pandemia Covid-19, o Município lançou, em abril, esta campanha. A ação, nesta primeira
fase, teve como público-alvo munícipes portadores do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso,
bem como doentes do serviço ambulatório (doentes transportados pelos Bombeiros de Viana do
Alentejo e pela Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha Portuguesa), abrangendo, deste modo, grupos
de maior risco e pessoas com rendimentos mais baixos. Nesta ação, desenhada de forma a prevenir o
contágio e a propagação do novo coronavírus no Concelho, o Município forneceu a matéria-prima para a
confeção das máscaras, de acordo com as normas hospitalares, com o apoio da empresa Capote’s
Emotion, no corte do tecido. Esta primeira fase, cujas máscaras foram entregues em maio, registou a
adesão de 41 voluntárias das três freguesias do Concelho. No mês de julho decorreu a segunda fase da
entrega de máscaras, cujo público-alvo foram os desempregados e beneficiários do RSI – Rendimento
Social de Inserção, mantendo-se o critério de apoiar munícipes com rendimentos mais baixos. Nessa
altura, a produção de máscaras continuou com a ajuda de 23 voluntárias das freguesias do Concelho. No
decorrer da Campanha foram produzidas mais de 6.000 máscaras. --------------------------------------------------• Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro de 2020, foi
declarada a Situação de Contingência em todo o território nacional entre as 00:00 horas de 15 de
setembro de 2020 e as 23:59 horas do dia 30 de setembro. A declaração da Situação de Emergência está
prevista na Lei de Bases da Proteção Civil, a qual, de acordo com o enquadramento legal, ativa
automaticamente os planos de emergência e proteção civil do respetivo território. Nesse sentido, desde
as 00:00 horas de 15 de setembro, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil encontra-se
ativado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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• Através da mesma Resolução do Conselho de Ministros foram emanadas mais medidas de
contingência. Entre elas, de acordo com o n.º 1, do artigo 10.º, a impossibilidade de os estabelecimentos
abrirem antes das 10:00 horas. Todavia, o n.º 3 do mesmo artigo dispõe que os estabelecimentos
encerram entre as 20:00 horas e as 23:00 horas, podendo o horário de encerramento, dentro deste
intervalo, bem como o horário de abertura, ser fixado pelo Presidente da Câmara Municipal
territorialmente competente mediante parecer favorável da autoridade local de saúde local e das forças
de segurança. Nesse sentido, considerando a situação epidemiológica concelhia, consultada a referida
autoridade e as forças de segurança, foi lavrado o Edital n.º 21/2020, divulgando a manutenção dos
horários atuais de abertura dos estabelecimentos e fixando as 23:00 horas como horário máximo de
encerramento dos estabelecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente recordou e realçou o contexto de imprevisibilidade e algumas indefinições, tendo
referido algumas das medidas e ações que o Município tem vindo a adotar desde o início desta
pandemia, algumas mais viradas para o interior – trabalhadores e outras para o exterior - munícipes e
espaços públicos:
• Elaboração e distribuição de Plano de Contingência do Município, dirigido aos trabalhadores, aos quais
foi apresentado por meio de sessão de esclarecimento, levada a cabo por Enfermeira do Centro de
Saúde de Viana do Alentejo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------• A nível da prevenção destaca-se:
• Edital “Medidas de Prevenção: Novo Coronavírus (Covid-19)”, de 12 de março de 2020, divulgando o
cancelamento das iniciativas municipais em recintos fechados, o encerramento das Piscinas Municipais e
a suspensão de todas as atividades ali desenvolvidos, o encerramento do Cineteatro Vianense e a
suspensão de todas as atividades ali desenvolvidas, o encerramento da Biblioteca Municipal e respetivos
pólos e a suspensão de todas as atividades ali desenvolvidas, o encerramento dos Postos de Turismo, o
cancelamento de todas as atividades municipais e associativas nos Pavilhões Municipais, o cancelamento
de Mercados e Feiras e a proibição de deslocações em transporte coletivo de passageiros do Município
para fora do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Edital “Medidas de Prevenção Extraordinárias: Novo Coronavírus (Covid-19) | 16 de março”, divulgando
a suspensão do atendimento presencial nos serviços municipais (os serviços mantiveram-se em
funcionamento, sendo os contactos efetuados por telefone ou por e-mail); sobre pagamentos, foi
facultado o IBAN do Município, para a transferência bancária com o envio do respetivo comprovativo via
e-mail; o atendimento dos eleitos locais aos munícipes realizou-se através de canais digitais (telefone ou
e-mail); foi interditado acesso a todos os parques infantis, de lazer e geriátricos do Concelho e
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relativamente ao serviço de águas, saneamento e gestão de resíduos sólidos, foi dado prazo adicional de
trinta dias face à data limite de pagamento da fatura. -------------------------------------------------------------------• A nível de apoios sociais a munícipes, empresários, associações e Instituições Particulares de
Solidariedade Social, destaca-se:
• Pacote de 20 medidas, aprovado na Reunião de Câmara de 8 de abril de 2020:
1) Constituição de um Fundo de Emergência Municipal até ao montante de 150 000,00€ (cento e
cinquenta mil euros);
2) Isenção do pagamento das rendas em todos os fogos/habitações sociais municipais e do
pagamento das rendas mensais das habitações propriedade do Município, situadas no concelho
de Viana, nos meses de abril a dezembro de 2020;
3) Isenção do pagamento das tarifas fixas dos serviços de abastecimento de água, saneamento de
águas residuais e gestão de resíduos todos os utilizadores não domésticos, nos meses de abril e
maio de 2020;
4) Possibilidade de pagamento faseado das faturas de abastecimento de água, saneamento de águas
residuais e gestão de resíduos a consumidores domésticos e não domésticos com comprovada
dificuldade económica derivada da pandemia Covid-19;
5) Prorrogação dos prazos das prestações de liquidação dos planos das dívidas relativas a faturas de
consumos de água que se encontrem em curso, criando um período intercalar de dois meses
para todos os consumidores;
6) Isenção, até dezembro de 2020, do pagamento das taxas referentes à ocupação do espaço público
e das taxas de publicidade dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços;
7) Deliberação da suspensão da eficácia dos Contratos de Concessão e a concomitante obrigação de
pagar a renda por parte dos Concessionários, de abril a dezembro de 2020;
8) Isenção do pagamento da Derrama referente ao ano de 2020 relativa ao lucro tributável sujeito e
não isento de imposto sobre o IRC – Imposto sobre o Rendimento de pessoas Coletivas do
período de 2019, com vista ao apoio das empresas com sede sita no Município de Viana do
Alentejo;
9) Consideração da validade, durante os meses de abril e maio, dos cartões do Reformado,
Pensionista e Idoso de Viana do Alentejo, expirados desde 24 de fevereiro ou que venham a
expirar durante o Estado de Emergência;
10)Manutenção do pagamento mensal das Bolsas de Estudo por Carência Económica aos alunos que
frequentam o Ensino Superior, sem prejuízo da suspensão de atividades letivas;
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11)Atribuição de apoios financeiros suplementares à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo e à Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha;
12)Comparticipação financeira de testes aos funcionários e utentes dos lares e centros de dia do
Concelho, bem como disponibilização de espaços para realização dos mesmos;
13)Apoio à aquisição de ventiladores para a UCI – Unidade de Cuidados Intensivos do HESE –
Hospital do Espírito Santo de Évora, através da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central;
14)Determinação do pagamento de faturas de empresas locais em reduzido espaço temporal, após
verificação das formalidades legais exigidas, e pagamento imediato de todas as faturas de
fornecedores locais já rececionadas e em conformidade;
15)Reforço das orientações para aquisição de bens e/ou serviços a empresas locais;
16)Asseguramento

aos

agentes

sociais,

culturais

e

desportivos

do

pagamento

dos

Protocolos/acordos em vigor;
17)Asseguramento da execução do plano de investimentos para 2020 e 2021, nomeadamente no
que se refere à realização das obras de iniciativa municipal previstas;
18)Articulação com as IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho do
aprofundamento de respostas atualmente existentes, de modo a criar soluções integradas e
sustentáveis junto das populações mais permeáveis;
19)Colaboração na implementação de medidas governamentais que visem apoiar os pequenos e
médios empresários e encaminhá-los na procura de respostas e eventuais apoios através da
ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo;
20)Preparação de instalações de primeira e segunda linha, em estreita articulação com várias
entidades, para eventuais necessidades que se venham a verificar no combate à pandemia
Covid-19, cedendo também instalações e equipamentos municipais que se venham a revelar
necessários.
• Adoção de medidas extraordinárias complementares, deliberadas em 15 de julho de 2020, em
complemento às anteriores;
1) Isenção do pagamento das tarifas fixas dos serviços de abastecimento de água, saneamento de
águas residuais e gestão de resíduos todos os utilizadores não domésticos, nos meses de julho a
dezembro de 2020;
2) Consideração da validade, até 31 de dezembro de 2020 dos cartões do Reformado, Pensionista e
Idoso de Viana do Alentejo, expirados desde 24 de fevereiro ou que venham a expirar até 31 de
dezembro de 2020;
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3) Operacionalização da medida de comparticipação na aquisição de medicamentos, através do
Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento;
4) Oferta de máscaras sociais à população mais desfavorecida economicamente;
5) Apoio financeiro a agregados familiares carenciados economicamente;
6) Apoio ao comércio local através da Campanha “Compre no Comércio Local – Vales Solidários”, em
parceria com a ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo;
7) Alteração da fórmula de cálculo do rendimento per capita para atribuição de Bolsas de Estudo por
Carência Económica de modo a abranger mais agregados familiares;
8) Asseguramento da disponibilidade do Município para receber os desempregados dos respetivos
programas do IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, em articulação com este.
• A nível de colaboração/articulação e comunicação, o Senhor Presidente destacou:
• Promoção e divulgação do voluntariado social, em articulação com outras entidades locais e regionais,
nomeadamente a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, a Delegação
de Alcáçovas da Cruz Vermelha Portuguesa, a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, entre
outras;
• Formalização do reforço de 40 camas do Exército Português para a zona de acolhimento de pessoas em
isolamento ou quarentena, nos equipamentos de 1.º linha, em articulação com o CDOS – Comando
Distrital de Operações de Socorro de Évora;
• Elaboração e divulgação de um folheto com todos os estabelecimentos abertos durante o período
inicial de confinamento, alguns com entregas ao domicílio (comércio/farmácias), e restaurantes com
serviço take-away (bem como apoios sociais existentes no nosso Concelho), onde constam horários de
funcionamento e contactos. Este folheto foi divulgado nos canais digitais e distribuído porta-a-porta em
todo o Concelho;
• Divulgação e elaboração de um outro folheto, em articulação com entidades e associações locais e
regionais, nomeadamente Juntas de Freguesia, GNR – Guarda Nacional Republicana, UCC – Unidade de
Cuidados na Comunidade de Viana do Alentejo, Segurança Social, Associação Terra Mãe, Terras Dentro –
Associação para o Desenvolvimento Integrado, Cáritas Arquidiocesana de Évora, Núcleo de Atendimento
a Vítimas de Violência Doméstica, AHBVVA – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Viana do Alentejo, Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha Portuguesa e CASES – Cooperativa António
Sérgio para a Economia Social, pelos mesmos meios antes referidos, com as várias linhas de apoio
(Saúde e Apoio Social, Psicologia, Bens Alimentares, Bens Não Alimentares, Entregas ao Domicílio,
Violência Doméstica, Voluntariado). Neste folheto estão ainda os vários contactos da Câmara Municipal,
da Linha SNS 24 e do Centro de Saúde de Viana do Alentejo;
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• Reuniões do Serviço Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo, com a GNR – Guarda Nacional
Republicana e os Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, com periodicidade muito regular e
dependendo da evolução pandémica, com recurso a videoconferência, para acompanhamento efetivo
de eventuais situações problemáticas.
• Reuniões periódicas e regulares do Núcleo Executivo da Rede Social de Viana do Alentejo;
• Reuniões da Comissão Distrital de Emergência e Proteção Civil de Évora, onde é feito um ponto de
situação geral e setorial a nível do distrito;
• Realização de testes a todos os trabalhadores das ERPI – Estruturas Residenciais Permanentes de
Idosos do Concelho, trabalhadores das creches (SCMA – Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo
e CICM – Centro Imaculado Coração de Maria), educadores de infância e pessoal auxiliar do AEVA –
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e 71 testes realizados no Camião da Esperança, no
concelho de Viana do Alentejo.
• No dia 22 de julho foi publicado o Edital n.º 24/2020 – Apoios Sociais a Munícipes em Situação
Socioeconómica Precária, o qual, neste contexto Covid-19, prevê redução das tarifas de abastecimento
de água, saneamento e gestão de resíduos, atribuição de comparticipação para a renda de habitação e
um vale mensal até 80 euros para comparticipação nos custos com gás, energia e/ou comunicações. Os
indivíduos isolados ou inseridos em agregados familiares em situação económica precária, residentes no
Concelho, podem aceder a estes apoios sociais até 31 de dezembro de 2020. São destinatários os
munícipes em comprovada situação de insuficiência económica, considerando-se, para o efeito, aqueles
cujos rendimentos mensais per capita são iguais ou inferiores a 80% do valor do IAS – Indexantes aos
Apoios Sociais, definido anualmente de acordo com Portaria publicada em Diário da República.
- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, relativamente à esterilização de gatos e cães, perguntou o que
é que está a ser feito no Concelho e se existe algum programa específico para o efeito. ------------------------ O Senhor Presidente pediu a comparência da Secretária da Vereação, Dra. Joana Galvão, a fim de esta
relatar o ponto de situação quanto a esta matéria. A Dra. Joana Galvão referiu que entre os dias 21 de
setembro e 9 de novembro decorre o período de candidaturas para os munícipes carenciados
economicamente possam beneficiar de apoio social para a esterilização dos seus animais de companhia
(cães e gatos), podendo beneficiar do financiamento integral, por parte do Município, das despesas
inerentes ao procedimento cirúrgico da esterilização de dois canídeos de porte pequeno ou médio ou de
um canídeo de porte grande e de três felídeos, por detentor legal. Acrescentou que no ano passado, o
Município promoveu a esterilização de mais de cem gatídeos, bem como a esterilização de todos os
canídeos que saíram do abrigo municipal. ------------------------------------------------------------------------------------
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- O Senhor Presidente referiu que para além da construção do abrigo no estaleiro municipal, o Município
tem promovido, por diversos meios, designadamente através das redes sociais e do Boletim Municipal, a
possibilidade de adoção dos animais. Disse ainda o Senhor Presidente que em virtude da lotação limitada
do abrigo municipal, temos quatro cães alojados em Sesimbra e o Município já foi entregar vários cães a
adotantes residentes em vários pontos do país. O Senhor Presidente acrescentou que este assunto é
bastante complexo e em sua opinião, merecia uma estratégia concertada, a nível nacional. ------------------ O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, pelo que foi referido, disse que pode então concluir que o
Município está a alargar aos animais propriedade de munícipes carenciados, aquilo que já vinha fazendo.
- A Dra. Joana Galvão clarificou que a esterilização que o Município vinha fazendo era para colónias de
gatídeos de Rua e para canídeos alojados no abrigo municipal. Atualmente, este programa de
esterilização destina-se a animais com dono. -------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador José Filipe Cruz perguntou quais os critérios para que um munícipe possa beneficiar
deste apoio social, consubstanciado na esterilização gratuita de cães e gatos. ------------------------------------- A Dra. Joana Galvão referiu que os destinatários deste apoio são os detentores legais do animal a
esterilizar (ou o seu cônjuge) que se encontrem numa das seguintes situações:
a) Beneficiários do RSI (Rendimento Social de Inserção);
b) Desempregados inscritos no IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional);
c) Portadores do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso de Viana do Alentejo;
d) Beneficiários dos apoios sociais da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, ao abrigo do Edital N.º
24/2020 – Apoios sociais a munícipes em situação socioeconómica precária.
- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, reportando-se à intervenção que está a ser efetuada na Rua
José de Sousa Cabral, nesta Vila, insistiu em manifestar a opinião de que deveria ser aproveitada esta
oportunidade para corrigir os pluviais daquela Rua. Referiu este Vereador que no âmbito da intervenção
que está a ser levada a cabo, o Município deveria resolver o problema das águas pluviais que “são
descarregadas” para a Rua, muitas vezes com cheiros desagradáveis. Na sua opinião, a intervenção em
curso, merecia um esforço acrescido para colmatar o problema. Disse ainda o Senhor Vereador Luis
Miguel Duarte que os atuais eleitos em regime de permanência têm criticado muito a Vereação anterior
pelo facto de “ter colocado betuminoso em cima de condutas velhas, mas no entanto também está a
desperdiçar a oportunidade de deixar a Rua José de Sousa Cabral com as deficiências integralmente
resolvidas …. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente disse que o assunto merecerá eventualmente uma reanálise com os técnicos pois
esses trabalhos não foram inicialmente previstos. -------------------------------------------------------------------------
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- O Senhor Vice-Presidente disse que em sua opinião não se pode comparar a colocação de betuminoso
sobre “canalizações podres” com o facto de na intervenção que está a ser efetuada na Rua José de Sousa
Cabral, não estar prevista a resolução de uma situação existente há muitos anos e que se prende com o
facto das águas Pluviais caírem para os quintais e escoarem para a Rua. Disse ainda o Senhor VicePresidente que por vezes o que acontece é que as pessoas libertam para a Rua não só as águas pluviais
que caem nos seus pátios mas sim águas sujas que libertam maus cheiros. Nestas situações, estão
previstas multas pois estamos em presença de comportamentos que violam os princípios básicos a que
todos estamos obrigados. O Senhor Vice-Presidente acrescentou que a par deste caso, outros existem e
em que é notória a falta de civismo das pessoas, sendo disso exemplo o depósito do lixo nos
contentores, sem ser ensacado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se existe disponibilidade orçamental na hipótese do
Município ainda decidir avançar com este acréscimo aos trabalhos previstos. ------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente recordou que aquilo que foi considerado prioritário na Rua José de Sousa
Cabral foi a renovação da conduta de água e respetivos ramais e foi nesse sentido que se avançou. Disse
ainda o Senhor Vice-Presidente que durante muitos anos não foram feitos trabalhos de regeneração
urbana pelo que é natural que as necessidades sejam muitas. Contudo – disse – não é possível executar
“tudo de uma vez”, embora reconhecendo a importância da execução dos trabalhos referidos pelo
Senhor Vereador Luis Miguel Duarte. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador Paulo Manzoupo referiu que se o Município complementasse os trabalhos em curso
com a construção de um coletor de pluviais, conforme decorre da sugestão do Senhor Vereador Luis
Miguel Duarte, não haveria a garantia de que os munícipes viessem solicitar a ligação dos ramais a esse
coletor, podendo, pois, o problema apresentado pelo referido Vereador, não ficar resolvido.---------------- A este propósito, o Senhor Vereador Luís Miguel Duarte disse que, em regra, quando se efetuam
melhorias, isentam-se os munícipes do pagamento. Acrescentou que agora, a substituição da conduta na
Rua José de Sousa Cabral, não vai acarretar quaisquer custos para os munícipes. --------------------------------- O Senhor Vereador Paulo Manzoupo argumentou que esta é uma situação diferente pois os munícipes,
em tempo, já pagaram os respetivos ramais. Agora – disse – trata-se de uma substituição. Relativamente
aos pluviais disse tratar-se de novas ligações que têm que ser pagas pelos munícipes.--------------------------- O Senhor Vice-Presidente sublinhou que a intervenção que está a ser efetuada na rua José de Sousa
Cabral é para substituir a conduta e os ramais pois as queixas frequentes dos respetivos moradores tem
por base as frequentes roturas com o consequente corte do abastecimento. O pavimento será
recolocado apenas nas zonas intervencionadas. Disse ainda o Senhor Vice-Presidente que se houver, no
futuro, possibilidade de obtenção de financiamento comunitário, poderá eventualmente ser
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equacionada a realização dos trabalhos referidos pelo Senhor Vereador Luis Miguel Duarte. Acrescentou
ainda o Senhor Vice-Presidente que em Alcáçovas, existem três Travessas a necessitar de calcetamento
para melhorar o escoamento das águas em direção à zona do Poço Novo. Não se vislumbrando a
possibilidade de financiamento comunitário que permita uma requalificação total da zona e não
podendo o Município ficar à espera de obter esse financiamento para lançar uma empreitada para a
quarta fase deste tipo de trabalhos, resta-lhes partir para a melhoria daquilo que considera prioritário. --- O Senhor Vereador José Filipe Cruz perguntou qual o aumento da despesa relativa à Empreitada da
conduta da Rua José de Sousa Cabral, se forem realizados os trabalhos a que se referiu o Senhor
Vereador Luis Miguel Duarte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente disse que a obra atual importa em cerca de oitenta mil euros, desconhecendo
qual o acréscimo que resultaria da realização desse acréscimo. O Senhor Vice-Presidente acrescentou
que o montante desta Empreitada é suportado exclusivamente pelo Orçamento Municipal dado não
haver candidaturas a financiamento comunitário para obras desta natureza. -------------------------------------- O Senhor José Filipe Cruz perguntou qual o valor que o Município suportou, do seu próprio orçamento,
em 2019, para as obras de Requalificação do Espaço Público dos Centros Históricos. ---------------------------- O Senhor Presidente referiu que essa informação está evidenciada nos Documentos de Prestação de
Contas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor José Filipe Cruz disse que irá então procurar. ----------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte apresentou formalmente a sugestão de que a Câmara Municipal
possa reforçar a dotação destinada à Empreitada da Rua José de Sousa Cabral, de modo a incluir a
execução de uma conduta de pluviais num dos lados da Rua. ----------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse não saber se houve alguma publicação do Município
quanto aos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. ------------------------------------------ O Senhor Presidente informou que foi publicado um edital que se encontra disponível do site do
Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte observou que “assim é fácil de responder!...”. ------------------------- O Senhor Presidente, a propósito, disse que a sua resposta foi, em seu entender, adequada pois o
Senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou apenas se tinha havido alguma publicação …. O Senhor
Presidente acrescentou que em sua opinião, os Senhores Vereadores têm obrigação de estar a par dos
editais que são publicados. Neste caso concreto, o edital refere ter sido consultada a Autoridade de
Saúde e ter sido obtido o parecer favorável da G.N.R., mantendo-se os horários anteriormente
praticados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte solicitou informação sobre os apoios que o Município já
concedeu, no âmbito da COVID-19. Este Vereador perguntou também quais os procedimentos
concursais a decorrer para admissão de pessoal. --------------------------------------------------------------------------- A este propósito, o Senhor Presidente informou que estão em curso os seguintes procedimentos
concursais para ocupação de postos de trabalho em regime de contrato por tempo indeterminado:
• Um Assistente Técnico;
• Um Assistente Operacional (Pedreiro);
• Um Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais).
- O Senhor Luis Miguel Duarte perguntou se não está prevista qualquer admissão para a área da
Educação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente, a este respeito, informou que será submetida à Assembleia Municipal a proposta
de alteração do Mapa de Pessoal que contempla o acréscimo de dois postos de trabalho de Assistente
Operacional para exercício de funções na área da Educação. ----------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se o Pavilhão Desportivo de Viana vai voltar a ser
utilizado pelos alunos da Escola Dr. Isidoro de Sousa, tendo o Senhor Presidente respondido
afirmativamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou qual a alternativa se a pandemia continuar e se o
pavilhão vier a ser necessário, no âmbito da COVID-19. ------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente, a este respeito, disse que a articulação está a ser feita com a Proteção Civil e que
no caso do pavilhão ser necessário para a COVID-19, será aberto para afetar a essa função. ------------------ O Senhor José Filipe Cruz, relativamente às candidaturas para obtenção de apoio na compra de
medicamentos, perguntou quais foram os meios utilizados para a divulgação dessa possibilidade. ---------- O Senhor Presidente referiu que a divulgação do Regulamento respetivo (Programa abem: Rede
solidária do Medicamento) foi efetuada no site do Município, no Jornal “Diário do sul”, no facebook do
Município e também no Boletim Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador José Filipe Cruz perguntou porque não foi equacionada a distribuição, porta-aporta, de uma nota informativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente disse que esta possibilidade de obtenção de apoio está a ser divulgada pela
Associação Terra-Mãe e pela Associação Terras Dentro, entidades conhecedoras do universo dos
potenciais destinatários e que constituem os melhores veículos para passar a informação. -------------------Ainda a este propósito, o Senhor Presidente referiu que em sua opinião, se os Senhores Vereadores da
oposição quiserem ser realmente proactivos e positivos nas suas sugestões, deverão apresenta-las
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atempadamente e não, como neste caso, quando o processo já está em curso. Disse o Senhor Presidente
que “fora de tempo” as sugestões têm de ser entendidas como críticas! -------------------------------------------Disse ainda o Senhor Presidente que existe todo o interesse em apoiar o maior número de pessoas
possível e, tal como já referiu, se por via deste Regulamento isso não for possível, equacionar-se-á a
implementação de um Regulamento Municipal que seja suficientemente abrangente. ------------------------- O Senhor Vereador José Filipe Cruz disse que a distribuição, porta-a-porta, de uma nota informativa
sobre isto, não traria certamente custos exagerados para o Município, podendo até revelar-se mais
eficaz do que a publicação no Diário do Sul. ---------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente, relativamente à publicação no Jornal “Diário do Sul”, referiu que a mesma não
acarretou quaisquer custos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente, dado que no próximo mês de outubro, será submetida à Câmara Municipal a
proposta de Documentos Previsionais para o próximo ano, recordou aos Senhores Vereadores da
oposição a possibilidade que têm para apresentar eventuais propostas de inclusão. ----------------------------- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte agradeceu ao Senhor Presidente o facto de ter lembrado este
assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 9 de setembro de 2020 – A
Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 9 de setembro de 2020. ------------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou que nos dias 9, 11
e 14 de setembro decorreram as reuniões com os encarregados de educação das crianças do Ensino PréEscolar do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, em Viana do Alentejo, Alcáçovas e Aguiar,
respetivamente. Nestas reuniões, entre outros assuntos, foram abordadas as medidas adotadas no
contexto da Covid-19. Em Viana do Alentejo e Alcáçovas esteve presente o Senhor Vice-Presidente e em
Aguiar, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo. -------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 10 de setembro participou numa reunião do Conselho
Nacional de Juventude, promovida pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, com
recurso a videoconferência, na sequência de uma reunião do CNJ – Conselho Nacional de Juventude. A
reunião teve como finalidade a apresentação de alguns projetos em prol da juventude, nomeadamente a
elaboração dos “Planos Municipais de Juventude”, a promoção do evento “Diálogo Jovem” e a existência
de possíveis parcerias e atividades relacionadas com a temática da Juventude, entre outros assuntos

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23/09/2020

Fl.16

____________

__________

____________

__________

abordados. O trabalho iniciado nesta reunião terá continuação através de parcerias estabelecidas, não só
com a CIMAC, mas com outros Municípios do Alentejo Central, entre outros parceiros que se possam
considerar relevantes para o concelho de Viana do Alentejo. ----------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 11 de setembro teve lugar o briefing semanal, entre o Serviço
Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo, os Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo e a
GNR – Guarda Nacional Republicana, no âmbito da Covid-19, tendo sido efetuado um ponto da situação
epidemiológica, por via da informação disponibilizada através do ACES Alentejo Central, e um
planeamento de trabalhos, para além de troca de informações. ------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 14 de setembro, o Senhor Vice-Presidente participou numa
reunião extraordinária do Conselho Regional da CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo, na qual foi aprovado o documento de orientação estratégica no horizonte 2030 –
“A Estratégia Regional do Alentejo 2030”. A reunião, que decorreu no auditório da CCDRA, em Évora,
contou com a presença, para além dos membros da Comissão, da Senhora Ministra da Coesão
Territorial, Dra. Ana Abrunhosa e do Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento
Regional, Dr. Carlos Miguel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu que no dia 15 de setembro participou na reunião mensal do Conselho
Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. ------------------------ O Senhor Presidente recordou que também no dia 15 de setembro se assinalou o 7.º aniversário do
Centro Escolar de Viana do Alentejo. Depois de muitos anos desejado pela população e pela comunidade
educativa, este equipamento permitiu melhorar as condições de aprendizagem das crianças deste
Concelho. Constituído por 8 salas de aula destinadas ao 1.º Ciclo e 3 para o Pré-Escolar, o Centro Escolar
de Viana do Alentejo recebe no presente ano letivo cerca de 120 alunos, sendo 25 do jardim de infância
e 89 do 1.º Ciclo. No seu conjunto constam ainda o refeitório, o polivalente, a biblioteca, instalações
sanitárias e receção. Para além disso, existem ainda espaços personalizados, como gabinete
médico/isolamento, sala de atendimento, complementos de apoio à família e gabinetes de trabalho.
Situado no perímetro da EBSIS – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, o Centro Escolar integra
ainda o Projeto “5 estrelas”, que opera no âmbito do combate ao insucesso escolar no Concelho, através
de uma equipa multidisciplinar, promovendo o desenvolvimento global da criança, ajustando o seu
processo de ensino/aprendizagem. --------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente recordou também que ainda no dia 15 de setembro se comemorou o 3.º
aniversário das novas instalações da Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, no edifício da antiga
Escola de S. João. Este equipamento, com espaços amplos e adequados a um bom atendimento, alberga
ainda várias valências e funcionalidades que correspondem a novas necessidades: um espaço internet,
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um espaço dedicado ao público infantil e juvenil, para além de um espaço de leitura e empréstimo de
livros. Para assinalar a data, foi inaugurada, no próprio espaço, a exposição “Cores, sons, arte… Poesia:
entre na viagem ao som das palavras”, resultado de uma parceria entre um coletivo de alunos, a
professora de Educação Tecnológica Edite Viana e as Bibliotecas Escolar e Municipal. Esta exposição
estará patente até ao dia 2 de outubro. No mesmo dia, também no âmbito das comemorações do 3.º
aniversário, decorreu uma sessão de contos intitulada “Contos em ponto de contar”, com Bru Junça, em
direto no Facebook do Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu que no dia 15 de setembro teve lugar uma atividade alusiva ao
encerramento do “Summer Online”, com um concerto dos jovens vianenses Miguel Pão-Mole e
Francisco Figueira, transmitido em direto no Facebook do Município, a partir da Quinta da Joana. O
Senhor Presidente recordou que, não sendo possível realizar a 10.ª edição do programa Summer no
formato habitual, devido à pandemia causada pela Covid-19, este ano o vídeo foi o meio escolhido para
serem propostas várias atividades às crianças, a realizar em casa. Estes vídeos foram publicados no
Facebook do Município com caráter regular e considerável abrangência: trabalhos manuais, experiências
científicas, expressão plástica, workshops, entre outas. ------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente informou que no dia 17 de setembro participou na reunião da Comissão Distrital
de Proteção Civil de Évora, com recurso a videoconferência. Estas reuniões passaram a ter periodicidade
quinzenal (anteriormente eram semanais) e integram esta Comissão três presidentes de câmaras
municipais designados pela ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, sendo que um
deles a preside; o Comandante do Comando Distrital de Operações e Socorro de Évora; um
representante de cada ministério, designado pelo respetivo Ministro; os responsáveis máximos das
forças e serviços de segurança existentes no distrito (GNR – Guarda Nacional Republicana e PSP – Polícia
de Segurança Pública); um representante do INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica; um
representante da Liga de Bombeiros Portugueses e um representante da Associação Nacional de
Bombeiros Profissionais. Tendo em conta os riscos existentes, relacionados com a Covid-19, o Presidente
desta Comissão considerou fundamental a participação de todos os presidentes das câmaras municipais
do distrito de Évora. De entre os assuntos abordados, o Senhor Presidente referiu o ponto de situação
geral da pandemia Covid-19 no Distrito de Évora: Área da Saúde (perspetivas de evolução da pandemia,
previsão de impacto nos serviços de saúde, plano de vacinação da gripe sazonal, operacionalização do
Hospital de Campanha), Área da Segurança Social (visitas de verificação de ERPI – Estruturas de
Residência Permanente de Idosos) e Área da Educação (abertura do ano letivo, orientações para a
Comunidade Escolar). Foi ainda abordada a Situação de Contingência, em vigor desde 15 de setembro e,
por último, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais 2020. ---------------------------------------------
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- O Senhor Presidente informou que também no dia 17 de setembro foram entregues os Cadernos de
Atividades aos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, pelos Professores
Titulares e Diretores de Turma, no âmbito do início das atividades letivas. O Senhor Presidente recordou
que, à semelhança dos anos letivos anteriores, o Município ofereceu os cadernos de atividades a todos
os alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário, matriculados no AEVA, representando um
investimento de cerca de 35 000,00€ (trinta e cinco mil euros). Esta medida tem como objetivo aliviar o
esforço financeiro das famílias na preparação e arranque do novo ano letivo e por outro lado garante
que todos os alunos terão acesso aos respetivos cadernos. ------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu que no dia 19 de setembro, no âmbito das comemorações dos 541 anos da
assinatura do Tratado de Alcáçovas e inserida no ciclo de conferências alusivas ao tema, decorreu a
conferência “Mare Clausum. Uma evocação contemporânea da História de Portugal relacionada com o
Paço das Alcáçovas”, pelo mestre escultor e medalhista José Teixeira. A iniciativa decorreu no auditório
do Paço dos Henriques, com transmissão em direto no Facebook do Município. O Senhor Vice-Presidente
esteve presente na conferência, tendo procedido à sua abertura. ----------------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu que também no dia 19 de setembro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo
esteve presente na Solene Eucaristia da Tomada de Posse do Senhor Padre Ivan Hudz na Paróquia de
Alcáçovas, a qual decorreu na Igreja Matriz de São Salvador de Alcáçovas. ----------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 20 de setembro esteve presente na Solene Eucaristia da
Tomada de Posse do Senhor Padre Abraão Mwaikafana na Paróquia de Viana do Alentejo. O Senhor
Padre Abraão Mwaikafana sucede ao Senhor Padre Manuel Manso, a quem foram endereçadas especiais
palavras de apreço pelos 38 anos à frente da Paróquia de Viana do Alentejo. Presidiu à celebração o
Reverendíssimo Arcebispo de Évora, D. Francisco José Senra Coelho. ------------------------------------------------ O Senhor Presidente informou que entre os dias 21 de setembro e 9 de novembro estão abertas as
candidaturas para os munícipes carenciados economicamente beneficiarem de apoio social para a
esterilização cirúrgica dos seus animais de companhia (cães e gatos). O Município de Viana, ciente dos
benefícios deste procedimento cirúrgico e do encargo financeiro que este ainda representa, financiará na
totalidade a esterilização de 2 canídeos de porte pequeno/médio ou 1 canídeo de porte grande e de 3
felídeos, por detentor legal. Os destinatários deste apoio social são beneficiários do RSI – Rendimento
Social de Inserção, desempregados inscritos no IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional,
portadores do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso e beneficiários dos Apoios Sociais da
Câmara Municipal ao abrigo do Edital n.º 24/2020 – Apoios sociais a munícipes em situação
socioeconómica precária. Referiu ainda o Senhor Presidente que todas as informações, bem como o
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requerimento, estão disponíveis no site do Município e que o cartaz da iniciativa foi divulgado nas redes
sociais e nos locais públicos, com vista a um maior alcance. ------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 21 de setembro, o Chefe da DAUP – Divisão de Administração
Urbanística e Processual da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Arquiteto Rodolfo Machado, e um
Técnico do Município, participaram numa reunião sobre o RGPD – Regime Geral de Proteção de Dados,
nas instalações da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. ----------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 22 de setembro reuniu o Núcleo Executivo da Rede Social de
Viana do Alentejo, através de videoconferência, tendo participado representantes da Câmara Municipal
de Viana do Alentejo; Sandra Fragoso, do Serviço Local da Segurança Social de Viana do Alentejo; Carla
Malaca, da Associação Terras Dentro; Susana Belga, da Associação Terra Mãe e Marília Rasquinho, da
UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade de Viana do Alentejo. Foram transmitidas algumas
informações, relacionadas com o momento, tendo-se concluído que as entidades da área social
continuam a dar resposta à população e a articular entre si muito regularmente. A representante da
Associação Terras Dentro, também coordenadora do CLDS4G – Contrato Local de Desenvolvimento
Social de 4.ª Geração de Viana do Alentejo, fez uma apresentação sucinta de todas as ações
desenvolvidas e a desenvolver brevemente, no âmbito do referido CLDS. -----------------------------------------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) Proposta de ratificação da 20.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa – Com
três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José
Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 20.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa. -----------------------Ponto seis) Proposta de ratificação da 14.ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais –
Com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e
José Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 14.ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais. ------Ponto sete) Proposta de emissão de parecer favorável quanto à realização do evento “48 horas do
Alentejo” (Automóveis Antigos Alentejo 2020) – Conforme solicitado pela respetiva Comissão
Organizadora, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à realização do evento “48
Horas Automóveis Antigos Alentejo 2020”, a realizar nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2020. -------------Ponto oito) Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos termos da
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal
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respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social do Reformado, Pensionista e
Idoso a José Galego, residente em Viana do Alentejo. --------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos termos
da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal
respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do Cartão Social do Reformado,
Pensionista e Idoso dos seguintes Munícipes:
- Maria Isabel Bonito Mendes, de Viana do Alentejo;
- Maria Joaquina Rosa Destapado Pereira, de Viana do Alentejo;
- Francisco António Botas Rodrigues, de Alcáçovas.
Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação
de Viana do Alentejo e Aguiar (aquisição de prémios no âmbito da promoção de atividades/desafios
durante o corrente ano letivo) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Pais e Encarregados de
Educação de Viana do Alentejo e Aguiar, a importância de 1 000,00 € 8mil euros) como comparticipação
nas despesas a efetuar com a aquisição de prémios que incentivarão a participação em desafios e
atividades ao longo do corrente ano letivo, as quais visam estimular nas crianças a vontade de aprender
e conhecer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verba para o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria
de Viana do Alentejo (comparticipação no aumento de despesas de funcionamento do Centro, no atual
contexto da pandemia por Covid-19) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Centro Infantil do Imaculado Coração de
Maria de Viana do Alentejo, a importância de 2 500,00 € (dois mil e quinhentos euros) como
comparticipação no aumento das despesas de funcionamento deste Centro no atual contexto de
pandemia da Covid-19, designadamente com a aquisição de equipamentos de proteção individual e de
produtos de desinfeção e higienização. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de ratificação do Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização
das Instalações da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, aprovado por despacho do Senhor
Presidente a 15 de julho de 2020 – O Senhor Presidente fez o enquadramento deste assunto,
recordando que foi celebrado com o Ministério da Educação um primeiro Acordo de Colaboração para a
Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa. --------O Senhor Presidente recordou que no Alentejo Central, o Ministério da Educação mapeou a Escola Dr.
Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo e a Escola André de Gouveia, em Évora para poderem ser alvo de
Requalificação, com recurso a fundos comunitários. O Município de Évora não aceitou e o Município de
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Viana do Alentejo, embora ciente de que a responsabilidade da Requalificação da Escola pertence ao
Ministério da Educação, resolveu aceitar a parceria consubstanciada num Acordo de Colaboração com
Ministério da Educação, por considerar ser a única alternativa para resolver uma necessidade antiga e
pôr termo às insuficiências daquele estabelecimento de ensino. O Senhor Presidente acrescentou que
aquando da assinatura do Acordo de Colaboração havia a plena consciência de que as verbas nele
inscritos eram insuficientes pelo que, embora aceitando a parceria, este Município reclamou desde logo
pelo acréscimo de verbas. Disse o Senhor Presidente que neste momento o que se propõe para
ratificação é um novo Acordo de Colaboração, por si assinado no dia 15 de julho de 2020, prevendo a
transferência para o Município de uma verba de 136 764,71 € (cento e trinta e seis mil setecentos e
sessenta e quatro euros e setenta e um cêntimos), correspondente a metade do valor da contrapartida
pública nacional, considerando uma comparticipação FEDER de 1 550 000,00 € (um milhão quinhentos e
cinquenta mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda o Senhor Presidente que na reprogramação do Pacto de Desenvolvimento e Coesão
Territorial, foi proposto o aumento da comparticipação FEDER, passando esta de 1 550 000,00 € (um
milhão quinhentos e cinquenta mil euros) para cerca de 1 776 000, 00 € (um milhão setecentos e setenta
e seis mil euros). Assim, o Acordo de Colaboração ora proposto, não está a acompanhar o aumento da
comparticipação FEDER, devida ao aumento do montante do investimento. --------------------------------------O Senhor Presidente referiu que ao devolver um exemplar do Acordo de Colaboração assinado, fará
notar a insuficiência da verba que está prevista transferir para o Município, sublinhando mais uma vez
que o Contrato de Empreitada relativo à Requalificação da Escola se encontra em fase de fiscalização
prévia do Tribunal de contas que continua a aguardar uma declaração de cabimento de verba ainda não
emitida pela DGESTE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, apesar das diversas insistências
feitas pelo Município junto da respetiva Direção de Serviços da Região Alentejo. --------------------------------O Senhor Presidente acrescentou que este processo também tem sofrido os efeitos das sucessivas
mudanças de Secretários de Estado da Educação, mas que ainda assim existe a expetativa de conseguir
alcançar o objetivo a que o Município se propôs. --------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que à semelhança do anterior Acordo de Colaboração em
que a sua votação foi favorável, também agora seguirá o mesmo procedimento, votando a favor da
ratificação proposta. Embora considere que deveria ser o Poder Central a assumir integralmente a
reparação da Escola, disse este Vereador que “entre não se fazer a obra e aceitar este Acordo”, a sua
posição é claramente de aceitação. -------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente disse que é sua convicção que se o Município não aceitasse o Acordo, a obra não
seria feita. Assim, a pensar na comunidade educativa, também considera ser a melhor atitude. -------------
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Votada a proposta de ratificação deste segundo Acordo de Colaboração para Requalificação e
Modernização das Instalações da Escola Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo, foi a mesma
aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto treze) Pedido de redução do montante de taxas municipais devidas a apresentação de pedidos
de junção de elementos ao processo em curso (Processo n.º 187/19 cujo requerente é Margarida
Viegas Pires) – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual
relativa ao Processo n.º 187/19, cuja requerente é Margarida Viegas Pires; a Câmara deliberou por
unanimidade deferir o pedido de redução do pagamento das taxas devidas pela apresentação de pedidos
de junção de elementos a processo em curso (licença administrativa de obras de demolição e de
edificação no Beco de S. Sebastião, n.ºs 1 e 2, em Viana do Alentejo. -----------------------------------------------Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 5 do artigo 9.º da Tabela de Taxas do Município, dispensa-se a
requerente do pagamento de 50% do montante devido, ou seja, pagará a importância de 18,80 €
(dezoito euros e oitenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Pedido de redução do montante de taxas municipais devidas pelo licenciamento de
obras de alteração e ampliação de habitação (Processo n.º 41/20 cuja requerente é Ana Rita Coimbra
Buinho) – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual
relativa ao Processo n.º 41/20, cuja requerente é Ana Rita Coimbra Buinho; a Câmara deliberou por
unanimidade deferir o pedido de redução do pagamento das taxas devidas pelo licenciamento de obras
de alteração e de ampliação de habitação e construção de anexo, na Rua dos Combatentes da Grande
Guerra, n.º 27 em Viana do Alentejo. -----------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 5 do artigo 9.º da Tabela de Taxas do Município, dispensa-se a
requerente do pagamento de 50% do montante devido, ou seja, pagará a importância de 211,86 €
(duzentos e onze euros e oitenta e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Pedido de Emissão de Declaração de Interesse Municipal de Empreendimento Turístico
(Processo n.º 250/19, cuja requerente à a Empresa Turplace – Turismo Rural, Lda.) – Nos termos da
Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º
250/19; a Câmara deliberou por unanimidade submeter à Assembleia Municipal a proposta de emissão
de declaração de interesse municipal de empreendimento turístico, cujo pedido foi apresentado pela
Empresa Turplace – Turismo Rural, Lda. --------------------------------------------------------------------------------------A empresa requerente pretende inserir a declaração solicitada no processo de candidatura a apresentar
ao Turismo de Portugal – linha de Apoio à Valorização Turística do Interior. ----------------------------------------
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O licenciamento para a instalação de uma unidade de turismo de habitação na Rua Dr. António Isidoro
de Sousa, em Viana do Alentejo, encontra-se em curso e prevê a execução de obras de conservação e de
alteração do edifício existente. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de aprovação do Protocolo de Cooperação com a Agência para a
Modernização Administrativa e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas – O Senhor
Presidente apresentou a proposta de Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município, a Agência
para a Modernização Administrativa (AMA) e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
(DGLAB), o qual estabelece as condições de colaboração entre os outorgantes, com vista à instalação e
funcionamento de um Espaço Cidadão na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo. --------------------------O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se irá ser criado um posto de trabalho para esta
atividade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente esclareceu que os trabalhadores afetos à Biblioteca Municipal receberão a
formação necessária para a operacionalização do projeto, não estando prevista a criação de um posto de
trabalho específico para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se isto não poderá constituir “um presente
envenenado?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que a instalação do Espaço Cidadão, em princípio, não será motivo de
redução da afluência noutros serviços, designadamente Conservatória, Finanças, Segurança Social, entre
outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que é necessário que a Câmara esteja atenta à dinâmica
deste Espaço Cidadão pois a tendência do Poder Central, muitas vezes, vai no sentido de extinguir
serviços, dado existirem alternativas. Assim. Embora concorde com a iniciativa, é de opinião que “não se
deve baixar a guarda”, acompanhando o evoluir do Espaço criado. --------------------------------------------------O Senhor José Filipe Cruz perguntou se os munícipes acedem ao Espaço por via digital ou se se deslocam
à Biblioteca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente esclareceu que as pessoas deslocam-se ao Espaço e lá serão apoiadas, se
necessário, pelas pessoas que trabalham na Biblioteca. O Senhor Presidente acrescentou que existe a
intenção de estudar a implementação de um Espaço Cidadão em Alcáçovas. -------------------------------------Por parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz foi perguntado de para além da
Técnica Elsa Janeiro não está previsto mais ninguém fazer formação pois em situações de ausência da
referida Técnica, será necessário alguém que a substitua. --------------------------------------------------------------O Senhor Presidente respondeu que as questões específicas, relativas ao funcionamento, serão
resolvidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A proposta de Protocolo para a instalação e funcionamento de um Espaço Cidadão na Biblioteca
Municipal de Viana do Alentejo foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------

O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas e trinta minutos, tendo a minuta
desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma. ----------------------------------------------------------

Eu,

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

O Presidente,

Os Vereadores,

