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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________
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___________

ATA N.º 2/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 27/01/2021

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: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA, VICE – PRESIDENTE DA CÂMARA
VEREADORES: PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE
JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 15:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA
PINTO, PRESIDENTE DA CÂMARA, POR MOTIVOS PESSOAIS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 21/01/2021
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.192,48 €
FUNDOS DE MANEIO ........................................................................................................................................................ 4.052,00 €
FUNDO DE MANEIO 4 – JOÃO LUIS FOUTO LOURENÇO……………………………………………………………………………………………….. 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 9 – DANIELA DA CONCEIÇÃO BANHA PALHAIS .................................................................................... 500,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ............................................................................................................. 1.562.551,62 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .................................................................................................................. 648.007,49 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ........................................................................................................................ 2.815,52 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ........................................................................................................................ 4.504,27 €
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 ...................................................................................................... 240.998,52 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ..................................................................................................................... 345.677,22 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ................................................................................................................ 258.214,50 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ............................................................................................................... 166.863,37 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ................................................................................................................... 40.893,88 €
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 .................................................................................................................................... 2.159.298,49 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ........................................................................................................................................ 2.039.010,63 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................... 120.287,86€
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O senhor Vice-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 1-A/2021, de 13 de janeiro, que através do seu artigo 2.º alterou o artigo 3.º da Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, possibilitando que até 30 de junho de 2021, possam ser realizadas por
videoconferência, as reuniões dos órgãos deliberativos e executivos das Autarquias Locais.------------------O Senhor Vice-Presidente informou que por motivos pessoais, o Senhor Presidente não pode estar hoje
presente. A respetiva falta foi justificada por unanimidade.-------------------------------------------------------------É a seguinte a ordem de trabalho da presente reunião: -----------------------------------------------------------------1) Proposta de aprovação da ata em minuta; -------------------------------------------------------------------------------2) Informação sobre a atividade da Câmara; --------------------------------------------------------------------------------3)Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística;------------------------------------------------4) Proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo
(Biblioteca Municipal/Pólo de Aguiar); ----------------------------------------------------------------------------------------5) Proposta de ratificação do Despacho do Senhor Presidente de 19/01/2021 que determinou uma
transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo (despesas relacionadas da
com a pandemia COVID-19); -----------------------------------------------------------------------------------------------------6) Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo
(manutenção e pequenas alterações no edifício onde funciona o Pólo da Cáritas, no âmbito da pandemia
da COVID-19); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Proposta de ratificação do Protocolo de cedência celebrado com a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana
do Alentejo, no âmbito da Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao
Santuário de Nossa Senhora D’Aires; ------------------------------------------------------------------------------------------8) Proposta de transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas (despesas
relacionadas com a pandemia da COVID-19) ; ------------------------------------------------------------------------------9) Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Viana do Alentejo (despesas relacionadas com a pandemia da COVID-19); -----------------------------------------10) Proposta de ratificação dos Despachos do Senhor Presidente que determinaram a atribuição de
apoios no âmbito da Ação Social Escolar; ------------------------------------------------------------------------------------11) Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12) Proposta de homologação do Relatório Final relativo ao Concurso Público n.º 5/2019 com
publicidade internacional para a aquisição de bens e serviços para implementação do projeto WiFi
Turismo@Alentejo Central, cuja entidade adjudicante é a Turismo do Alentejo, E.R.T, e proposta de
revogação da deliberação de contratar;---------------------------------------------------------------------------------------13) Proposta de ratificação da 2.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa; --------------------------14) Proposta de ratificação da 2.ª alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------15) Proposta de aprovação da 3.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa; ---------------------------16) Proposta de aprovação da 3.ª alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------17) Proposta de aprovação da 2.ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais; ----------------18) Proposta de envio do Processo relativo a um pedido de legalização cuja requerente á a Sociedade
“Adivinha Radical, Lda” para o Gabinete Técnico Florestal Municipal; -----------------------------------------------19) Proposta de notificação ao requerente João Alberto Batista Galvão para que no âmbito do Processo
n.º 96/20, apresente os elementos necessários à legalização de Operação na Herdade da Misericórdia,
em Alcáçovas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20) Proposta de legalização de obras em Alcáçovas, no âmbito do Processo n.º 226/20, cujo requerente é
José Luis Rosa Paulos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------21) Proposta de autorização para abertura de conta bancária (Censos 2021); -------------------------22) Proposta de transferência de verba para a Associação Nacional de Municípios Portugueses (Quota de
2021);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23) Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2
(Quota de 2021); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24) Proposta de transferência de verba para a Associação Nacional de Assembleias Municipais (Quota de
2021); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25) Proposta de transferência de verba para a Associação 25 de Abril (Quota de 2021); -----------------------26) Proposta de pedido à Assembleia Municipal de aprovação de Quota mensal para a AMCAL –
Associação de Municípios do Alentejo Central, no ano de 2021;-------------------------------------------------------27) Pedido de acordo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, quanto à afetação das
despesas do seu pessoal ao Município de Viana do Alentejo em 2021. ----------------------------------------------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 Vice-Presidente recordou que o Município de Viana do Alentejo atribuiu 59 bolsas de estudo a
alunos que frequentam o ensino superior no ano letivo 2020/2021, num investimento de 47.200,00€
(quarenta sete mil e duzentos euros). A iniciativa, para além de visar minorar as dificuldades económicas
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sentidas por alguns agregados familiares do Concelho, neste momento particularmente difícil da
pandemia e que representam sérios obstáculos à continuação dos estudos, visa também promover a
igualdade de oportunidades, independentemente da sua condição. Salientou que, face ao atual contexto
Covid-19, o Município aprovou um conjunto de medidas de âmbito social e económico para apoiar
munícipes em situação socioeconómica precária, que permitiu alargar a 6 estudantes do ensino superior
os apoios que vêm sendo atribuídos anualmente. Recordou que a Bolsa de Estudo é suportada
integralmente pelo Município, durante dez meses, com o valor mensal de 80,00€ (oitenta euros), ou seja,
800,00€ (oitocentos euros) por aluno e por ano letivo.-------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente recordou que no dia 24 de janeiro decorreram as Eleições Presidenciais.
Salientou que tendo em conta o contexto pandémico, os eleitores que quiseram votar antecipadamente
em mobilidade (em local escolhido pelo eleitor) puderam fazê-lo, tendo para o efeito procedido a
inscrição prévia, no site disponibilizado para o efeito. No concelho de Viana do Alentejo, a “mesa da
mobilidade” esteve instalada no Cineteatro Vianense, no dia 18 de janeiro (data igual em todo o
território nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para além desta modalidade, houve também a possibilidade de efetuar o voto antecipado para eleitores
em confinamento obrigatório. Quem se encontrasse em confinamento obrigatório decretado pelo SNS –
Serviço Nacional de Saúde, por força da pandemia da doença Covid-19, e a morada de confinamento se
situasse no local de recenseamento ou em concelho limítrofe (e por esse motivo estivesse impedido de
se deslocar à assembleia de voto no dia da eleição) teve a possibilidade de fazer a sua inscrição para
votar nesta modalidade. Para o efeito, nos dias 19 e 20 de janeiro, os presidentes das câmaras
municipais, ou alguém por eles designado, procederam à recolha dos votos no domicílios dos eleitores,
com as devidas medidas de segurança e higiene. No caso de Viana do Alentejo, foi designado o Senhor
Vereador Paulo Manzoupo para proceder à recolha dos votos antecipados de eleitores em confinamento,
situação que ocorreu no dia 20 de janeiro, conforme Edital n.º 4/2021.----------------------------------------No dia 24 de janeiro decorreu, o ato eleitoral, nas assembleias de voto habituais, com destaque para a
freguesia de Viana do Alentejo, que voltou a ter três secções de voto (duas na antiga Escola das
Escadinhas e outra na antiga Escola de S. João – atual Biblioteca Municipal).---------------------------------------Os resultados eleitorais no concelho foram os seguintes:----------------------------------------------------------------Marcelo de Rebelo de Sousa – 50,93% (961 votos);-----------------------------------------------------------------André Ventura – 15,63% (295 votos);-----------------------------------------------------------------------------------João Ferreira – 15,47% (292 votos);--------------------------------------------------------------------------------------Ana Gomes – 9,86% (186 votos);-----------------------------------------------------------------------------------------Marisa Matias – 4,72% (89 votos);----------------------------------------------------------------------------------------
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Vitorino Silva – 2,17% (41 votos);-----------------------------------------------------------------------------------------Tiago Mayan Gonçalves – 1,22% (41 votos).---------------------------------------------------------------------------A nível nacional, o Senhor Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, foi
reeleito para o segundo mandato com 60,76% (2.515.599 votos). O Município já endereçou as
felicitações pela reeleição.---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente destacou a forma tranquila, cívica e segura com que os munícipes do Concelho
exerceram a sua votação. Em nome do Executivo Municipal, agradeceu a todos aqueles que, num
momento particularmente difícil, provocado pela pandemia, participaram ativamente neste processo,
integrando as respetivas mesas de voto.--------------------------------------------------------------------------------------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 Vice-Presidente fez o ponto de situação, sublinhando particularmente a situação no nosso
Concelho. Recordou que no dia 22 de maio de 2020 foi detetado o primeiro caso positivo Covid-19 no
Concelho, tendo as situações sido coordenadas pela Autoridade de Saúde, de acordo com os protocolos e
medidas adequadas à ocorrência.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sobre os dados divulgados pelo Município, importa salientar que, não sendo possível à Câmara Municipal
atualizar e verificar a veracidade da informação proveniente das diversas fontes, é comunicada a
informação que chega das entidades oficiais, isto porque tem chegado informação “não oficial” sobre
casos Covid-19 positivos que, mais tarde, se constata não corresponder à realidade. Informou ainda que
o Município não recebe a identificação das pessoas, apenas o número de casos positivos acumulado, o
número de recuperados e o número de óbitos.-----------------------------------------------------------------------------Pela falta de informação e pelos atrasos, já algumas vezes verificados, foram solicitados esclarecimentos
às entidades oficias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com os dados oficiais da DGS – Direção-Geral da Saúde, os números no Concelho são, à data
de hoje (27/01/2021): 357 casos confirmados, 77 recuperados, 243 ativos e, lamentavelmente, 37 óbitos.
Apesar de todo o processo relacionado com os casos positivos de Covid-19 e respetivas cadeias de
contágio estarem a ser acompanhados pela Autoridade de Saúde Pública, a situação não deixa de ser
preocupante, dado que atingiu, em particular, os lares da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas e da
Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo (edifício do Rossio), os quais albergam utentes que, dada
a sua idade, apresentam uma preocupação acrescida. A situação do lar de Alcáçovas apresenta,
atualmente sinais de recuperação e os utentes não infetados do lar de Viana do Alentejo (edifício do
Rossio) foram evacuados para a ZCAP – Zona de Concentração e Apoio à População, a funcionar num
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edifício da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo em Aguiar, previamente equipado e
preparado pelo Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos familiares das vítimas mortais já foram endereçadas as condolências.------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente renovou ainda a palavra de conforto e solidariedade para os que se vêem
confrontados com esta pandemia, desde logo os infetados e os “contactos”, aqueles cuja atividade diária
a isso obriga, nomeadamente os profissionais da área da saúde, os responsáveis e trabalhadores dos
lares e todo o Voluntariado destas áreas, em especial os Bombeiros e a Cruz Vermelha.------------------------Disse ainda o Senhor Vice-Presidente que no âmbito das medidas nacionais de combate à pandemia, face
ao agravamento dos efeitos, foi aprovado um conjunto de medidas adicionais numa reunião
extraordinária do Conselho de Ministros realizada no dia 18 de janeiro, nomeadamente:----------------------Proibição da circulação entre concelhos aos fins-de-semana;----------------------------------------------------Limitação dos horários de funcionamento das lojas até às 20h00, em dias úteis, e até às 13h00, aos
fins-de-semana;------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os estabelecimentos de retalho alimentar só podem funcionar até às 17h aos fins-de-semana;-------Proibição da venda de bens ao postigo de lojas;---------------------------------------------------------------------Encerramento de equipamentos desportivos;------------------------------------------------------------------------Proibição da permanência em jardins e espaços públicos de lazer.----------------------------------------------Todas as medidas podem ser consultadas no site https://covid19estamoson.gov.pt/reforco-das-medidasde.../-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para além das medidas referidas e após outra reunião do Conselho Ministros, foi decidido suspender a
partir do dia 22 de janeiro, pelo período de quinze dias, as atividades letivas, não havendo ensino à
distância. Esta interrupção será compensada em período de férias, nomeadamente no Carnaval, na
Páscoa ou no final do ano letivo. Foi ainda anunciado que os pais com filhos até aos 12 anos que ficarem
em casa, terão as faltas justificadas no trabalho e irão receber 66% do salário. O Senhor Vice-Presidente
recordou que o Município de Viana do Alentejo já tinha proposto, no dia 7 de janeiro e após reunião
extraordinária da CMPCVA – Comissão Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo realizada no dia
6, a suspensão das aulas presenciais, pelo período de duas semanas, para, pelo menos, os alunos do 3.º
Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário do AEVA – Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.-Relativamente à situação pandémica no concelho, disse o Senhor Vice-Presidente que o Município
continuará a acompanhar a evolução, articulando com as entidades oficiais e tomando todas as medidas
que considere necessárias para o bem-estar de todos os munícipes. Reforçou, mais uma vez, o apelo à
responsabilidade individual de cada um, recomendando a todos uma atitude prudente e atenta às
orientações da Direção-Geral da Saúde e de outras entidades oficiais, nomeadamente:-------------------------
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mantendo o distanciamento social;--------------------------------------------------------------------------------------usando máscara;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------desinfetando as mãos;------------------------------------------------------------------------------------------------------- praticando a etiqueta respiratória;--------------------------------------------------------------------------------------evitando espaços fechados, pequenos e pouco arejados.----------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente recordou que continuam a ser utilizados todos os canais do Município para
sensibilizar e informar, divulgar e promover toda a informação útil de que haja conhecimento, dirigida a
toda a população, nomeadamente às Famílias, às Empresas e a outras Entidades. O Município pretende
ser um “interface agregador” da comunicação das ofertas de serviços e apoios sociais, o mais abrangente
possível. Recordou ainda que o Município distribuiu um folheto porta-a-porta com os contactos de todos
os tipos de apoio existentes no Concelho.------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte associou-se à Câmara Municipal nas condolências aos familiares
das vitimas bem como à palavra de apoio e conforto a todas as pessoas que neste momento sofrem com
os efeitos da pandemia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte congratulou-se pela forma ordeira como decorreu o ato eleitoral
neste Concelho. Apesar de não ser consensual a realização do ato eleitoral em contexto de pandemia, o
Senhor Vereador Luis Miguel Duarte felicitou os munícipes deste Concelho pelo modo como decorreu
esse ato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Filipe Cruz solidarizou-se com o que foi dito a este propósito.--------------------------O Senhor Vice-Presidente, ainda no Período de Antes da Ordem do Dia, informou que está previsto o
embelezamento da Rotunda do Rossio, incluindo a retirada do poste de iluminação pública que se
encontra no seu interior. À semelhança do que foi realizado na Rotunda dos Bombeiros, a intenção é que
também na Rotunda do Rossio sejam introduzidos alguns elementos característicos da nossa região,
nomeadamente o mármore “Verde-Viana”.----------------------------------------------------------------------------------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) Informação sobre a atividade da Câmara – O Senhor Vice-Presidente referiu que este
Município recebeu mais um galardão “Município Amigo do Desporto”, numa cerimónia que decorreu no
dia 29 de dezembro, no Convento de São Francisco, em Santarém. Recordou que esta distinção, que o
Município recebe pelo quinto ano consecutivo (portanto desde 2016), da responsabilidade da Cidade
Social e da APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão de Desporto, visa o reconhecimento público de

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27/01/2021

Fl.8

____________

__________

____________

__________

boas práticas na gestão desportiva no concelho, ao longo do ano. Na cerimónia, o Município recebeu
também outros dois prémios nacionais, nomeadamente na Presença Digital, com o programa Summer
Online, que alcançou o primeiro lugar na tabela de municípios até 10.000 habitantes, e a nível da
intervenção Covid-19, com o Clube de Saúde Sénior, que obteve o segundo lugar da tabela. Recordou
que, de modo a minimizar os riscos associados à pandemia, durante as férias do verão, no âmbito do
Programa de Tempos Livres Summer 2020, o Município publicou um conjunto de vídeos nas suas redes
sociais, destinados a promover o entretenimento de crianças e jovens, com atividades lúdicas, culturais e
desportivas. Também o Clube de Saúde Sénior, dinamizado por uma equipa multidisciplinar com vista a
melhorar os índices de saúde, bem-estar e qualidade de vida da população sénior do Concelho, iniciou a
sua atividade num novo formato, mantendo o acompanhamento aos utentes mesmo à distância.
Relembrou que o Programa “Município Amigo do Desporto” foi instituído em 2016 e pretende abranger
a partilha de boas práticas e reconhecer os resultados obtidos pelos municípios portugueses --------------O Senhor Vice-Presidente informou que no dia 18 de janeiro, o Senhor Presidente participou na iniciativa
II Roteiro pelas Comunidades Intermunicipais, promovida pelo Ministério da Modernização do Estado e
da Administração Pública, na qual participaram, para além dos catorze Municípios da CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a Senhora Ministra da Modernização do Estado e da
Administração Pública, Doutora Alexandra Leitão, e o Senhor Secretário de Estado da Descentralização e
da Administração Local, Dr. Jorge Botelho. A iniciativa consistiu numa reunião, por videoconferência,
onde foram analisadas e avaliadas as respostas nacionais e/ou locais à pandemia causada pela Covid-19,
tendo sido também feito o ponto de situação das medidas promovidas no âmbito da resposta à referida
pandemia, entre outros aspetos.------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente informou que também no dia 18 de janeiro, teve lugar o briefing semanal,
entre o SMPCVA – Serviço Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo, os BVVA – 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
CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora, troca de informações entre as várias
entidades participantes, referência às ocorrências mais relevantes e planeamento de trabalhos.----------O Senhor Vice-Presidente informou que no dia 19 de janeiro, o Senhor Presidente participou numa
reunião, por videoconferência, com a Senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas,
Doutora Berta Nunes, juntamente com os restantes Municípios da CIMAC – Comunidade Intermunicipal
do Alentejo Central, tendo a própria CIMAC estado também representada. Nesta reunião foram
apresentados o PNAID – Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora e o GAE – Gabinete
de Apoio ao Emigrante, que pode ser multiplicado em cada Município.----------------------------------------------
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O Senhor Vice-Presidente informou que também no dia 19 de janeiro, o Senhor Presidente participou na
reunião mensal do Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central,
por videoconferência.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente referiu que ainda no dia 19 de janeiro, participou na reunião mensal do
Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, por videoconferência.------O Senhor Vice-Presidente informou que no dia 22 de janeiro, o Senhor Presidente participou na reunião
mensal do Conselho de Administração da GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, em
representação da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, reunião realizada por
videoconferência.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente referiu que face à atual situação pandémica e após o cancelamento das
atividades das comemorações do 123.º aniversário da Restauração do Concelho de Viana do Alentejo, no
dia 23 de janeiro foi apresentada a coleção de doze postais sobre o Património Imaterial do Concelho de
Viana do Alentejo, pelo olhar de Jerónimo Heitor Coelho. Com esta coleção, o Município pretende
partilhar a identidade, a história e dar a conhecer património do concelho, na sua vertente imaterial, em
formato papel, ainda muito procurado, nomeadamente por colecionadores interessados na história
local. As fotografias, uma edição de 2021 do Município de Viana do Alentejo, que testemunham as
manifestações culturais das três freguesias do Concelho, são do fotógrafo alentejano Jerónimo Heitor
Coelho, cujo trabalho tem merecido inúmeras distinções nos últimos anos. A coleção que poderá ser
adquirida nos Postos de Turismo de Alcáçovas (Paço dos Henriques) e de Viana do Alentejo (Castelo),
versa sobre o seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cante Alentejano, na Taberna da Maria (Viana do Alentejo), com Joaquim Bacalas e
Angelina Coxola;------------------------------------------------------------------------------------------------Fabrico de Chocalhos, no Museu do Chocalho (Alcáçovas), com António Rodrigo Penetra,
João Mendes e Joana Galvão;------------------------------------------------------------------------------Peças Têxteis de Lã Natural Feltrada, na Oficina do Feltro (Viana do Alentejo), com Diana
Regal;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tecelagem e Fiação Manuais, na Casa da Lã – Vale de Gatos (Viana do Alentejo), com Isabel
Cartaxo;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fabrico de Chocalhos, na oficina do Mestre Joaquim Vidazinha Sim-Sim (Alcáçovas), com o
próprio;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Olaria Tradicional, na oficina do Oleiro Feliciano Branco Agostinho (Viana do Alentejo), com
o próprio;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lavadeira, no Tanque Comunitário de Aguiar, com Feliciana Ferreira;------------------------------Olaria Tradicional, na loja de Feliciano Mira Agostinho (Viana do Alentejo), com o próprio;--Fundição de Esquilas, na oficina de Rodrigo Sim-Sim (Alcáçovas), com o próprio;---------------Fabrico de Chocalhos, na empresa Chocalhos Pardalinho (Alcáçovas), com Nuno Grosso,
Luiz Henrique da Silva, Francisco Cardoso, Guilherme Maia e Rui Picavéu;--------------------Cozinha em Lume de Chão, no Almo dos Ganhões em Aguiar, com Maria Angelina Manita;--Doçaria Tradicional, na Casa Maria Vitória (Alcáçovas), com Amélia Baptista.--------------------Disse o Senhor Vice-Presidente que uma outra atividade que estava prevista no âmbito das
comemorações da Restauração do Concelho era a apresentação da terceira edição do Calendário da
Igualdade, que foi lançada online no dia 12 de janeiro. Elaborado em 2020, com a participação de doze
rostos do Concelho, a quem dirigimos o nosso agradecimento pela disponibilidade e participação, este
Calendário visa promover a eliminação de estereótipos, mitos e crenças socialmente construídos,
fomentando a legitimação e a tolerância social face a qualquer tipo de desigualdades de género.
Pretende também contribuir para a inclusão social, envolvendo a comunidade e sensibilizando-a para as
questões da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Recordou que este projeto teve
início em 2018 e referiu que na edição de 2021 participaram:--------------------------------------------------------Janeiro – Daniela Branco, Engenheira Zootécnica, Alcáçovas;-----------------------------------------Fevereiro – João Vidazinha, Auxiliar de Geriatria, Alcáçovas;------------------------------------------Março – Maria Casquinha, Abastecedora de Combustível, Aguiar;-----------------------------------Abril – Maria Lima, Camionista, Viana do Alentejo;-------------------------------------------------------Maio – Maria Luz, Jogadora de Futebol, Viana do Alentejo;--------------------------------------------Junho – Marvi Roothans, Empresária, Viana do Alentejo;-----------------------------------------------Julho – Rosete Sacristão, Jardineira, Aguiar;----------------------------------------------------------------Agosto – Sara Almeida, militar da GNR – Guarda Nacional Republicana, Alcáçovas;-------------Setembro – Soraia Pires, Enóloga, Viana do Alentejo;---------------------------------------------------Outubro – Teresa Fontes, Engenheira Civil (Fiscal de Obra), Alcáçovas;-----------------------------Novembro – Tiago Pires, Enfermeiro, Viana do Alentejo;-----------------------------------------------Dezembro – Vera Crespo, Talhante, Alcáçovas-------------------------------------------------------------Ponto três) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo Senhor Vice-Presidente no uso da
competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou conhecimento
da relação de despachos proferidos pelo Senhor Vice-Presidente no uso da competência subdelegada em
matéria de administração urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto quatro) Proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas de
Viana do Alentejo (Biblioteca Municipal/Pólo de Aguiar) – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara aprovou por unanimidade uma proposta de Protocolo de
Colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, visando o acolhimento da
aluna Rafaela Chora no Pólo de Aguiar da Biblioteca Municipal, a fim de que a mesma desenvolva as
atividades descritas no seu Plano Individual de Transição, sob a orientação do formador. Esta atividade
decorrerá às sextas-feiras, no 2.º e 3.º períodos escolares do corrente ano letivo, a iniciar logo que as
condições sanitárias o permitam.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco) Proposta de ratificação do Despacho do Senhor Presidente de 19/01/2021 que determinou
uma transferência de verba para a Santa casa da Misericórdia de Viana do Alentejo (despesas
relacionadas com a pandemia da COVID-19) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento
Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Senhor Presidente de 19 de janeiro
de 2021, que determinou a transferência de 15 000,00 € (quinze mil euros) para a Santa Casa da
Misericórdia de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas inerentes à pandemia COVID-19,
motivadas pela imprescindibilidade de dar resposta às necessidades dos utentes que atualmente se
encontram infetados com o novo coronavírus.------------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo
(manutenção e pequenas alterações no edifício onde funciona o Pólo da Cáritas, no âmbito da
pandemia da COVID-19) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a
Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo a
importância de 1 000,00€ (mil euros) como comparticipação nas despesas relacionadas com a
manutenção do edifício onde funciona o Pólo da Cáritas, bem como com as pequenas alterações no
mesmo edifício, relacionadas com as exigências decorrentes da pandemia da COVID-19.----------------------Ponto sete) Proposta de ratificação do Protocolo de cedência celebrado com a Fábrica da igreja
Paroquial de Viana do Alentejo, no âmbito da Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da
Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires- O Senhor Vice-Presidente referiu que este assunto
foi incluído na Ordem de Trabalhos com a expetativa de que entre essa data e hoje, fosse recebido o
documento de suporte, situação que não se veio a verificar. O Senhor Vice-Presidente, resumidamente,
informou que o Protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, visa permitir que o
Município, no âmbito da Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao
Santuário de Nossa Senhora D’Aires, intervenha em pequenas áreas que pertencem à Fábrica da Igreja
Paroquial de Viana do Alentejo, tal como esta já interveio em áreas que pertencem ao Município
aquando das obras que realizou naquele espaço. O Senhor Vice-Presidente acrescentou que segundo a
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informação de que dispõe, este Protocolo é necessário para a obtenção do financiamento comunitário a
que o Município se candidatou e aguarda então a assinatura por parte do Senhor Arcebispo.----------------Assim, este assunto será apreciado numa próxima reunião, se necessário com a presença do Senhor
Engenheiro João Lourenço que o tem estado a acompanhar.-----------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas
(despesas relacionadas com a pandemia da COVID-19) – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir a importância de
15 000,00 € (quinze mil euros) para a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, como comparticipação no
âmbito das despesas decorrentes da atual situação de pandemia da COVID-19, com o crescente número
de infetados no respetivo Lar.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo (despesas relacionadas com a pandemia da COVID-19) – Nos termos
da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e sem a presença do Senhor Vereador Luis
Miguel Duarte por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis, transferir a
importância de 4 000,00€ (quatro mil euros) para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Viana do Alentejo como comparticipação no aumento das despesas relacionadas com atual situação
da pandemia da COVID-19.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de ratificação dos Despechos do Senhor Presidente que determinaram a
atribuição de apoios no âmbito da Ação Social Escolar – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade os despachos do Senhor
Presidente exarados a 5 e 8 de janeiro, através dos quais foram atribuídos os seguintes apoios no âmbito
da Ação Social Escolar:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aluno do 1.º ciclo de Viana do Alentejo, Nicolas Eduardo Fogaça Nóbrega – Subsidio de Almoço e
apoio nas visitas de estudo (Escalão A)-----------------------------------------------------------------------------Aluna do 1.º ciclo de Viana do Alentejo, Daniela Maria Rodrigues Viegas – Subsidio de almoço e
apoio nas visitas de estudo (Escalão A)-----------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a
Câmara deliberou por unanimidade transferir a importância de 180,00€ (cento e oitenta euros) para o
Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo, ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais/ 4.º trimestre de 2020.--------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de homologação do Relatório Final relativo ao Concurso Público n.º 5/2019 com
publicidade internacional para a aquisição de bens e serviços para implementação do projeto WiFi
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Turismo@Alentejo Central, cuja entidade adjudicate é a Turismo do Alentejo, E.R.T, e proposta de
revogação da deliberação de contratar – No âmbito do procedimento de Concurso Público com
Publicidade Internacional n.º5/2019, para Implementação das redes e infraestruturas do projeto wifi
Turismo@Alentejo Central, cuja deliberação de contratar foi tomada por todas as entidades incluídas no
Agrupamento de Entidades Adjudicantes, nos termos do artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos
em 25/08/2020; a Câmara Municipal, a solicitação da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central, deliberou por unanimidade o seguinte:---------------------------------------------------------------- Homologar o Relatório Final do procedimento;--------------------------------------------------------------------- Revogar a decisão de contratar nos termos do n.º 1 do artigo 80.º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na atual redação com a
consequente extinção do procedimento nos termos do artigo 93.º do Código do Procedimento
Administrativo aprovado pelo Decreto –Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na redação atual.----------Ponto treze) Proposta de ratificação da 2.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa – Com
dois votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José
Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 2.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa.-------------------------Ponto catorze) Proposta de ratificação da 2.ª alteração permutativa ao Plano Plurianual de
Investimentos – Com dois votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis
Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 2.ª alteração permutativa ao Plano Plurianual de
Investimentos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de aprovação da 3.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa - – Com
dois votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José
Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 3.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa.-------------------------Ponto dezasseis) Proposta de aprovação da 3.ª alteração permutativa ao Plano Plurianual de
Investimentos -– Com dois votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis
Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 3.ª alteração permutativa ao Plano Plurianual de
Investimentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de aprovação da 2.ª alteração permutativa ao Plano de Atividades
Municipais - Com dois votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis
Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 2.ª alteração permutativa ao Plano das Atividades
Municipais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de envio do Processo relativo a um pedido de legalização cuja requerente é a
Sociedade “Adivinha Radical, Lda” para o Gabinete Técnico Florestal Municipal – Nos termos da
Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 95/19
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cujo requerente é a Empresa Adivinha Radical, S.A; a Câmara deliberou com dois votos favoráveis e duas
abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, enviar o assunto
para o Gabinete Técnico Florestal Municipal a fim de recolher informação sobre a necessidade de
submeter o pedido de legalização a parecer da Comissão Municipal da Defesa da Floresta.-------------------Ponto dezanove) Proposta de notificação ao requerente João Alberto Batista Galvão para que no
âmbito do processo n.º 96/20, apresente os elementos necessários à legalização de Operação na
Herdade da Misericórdia, em Alcáçovas – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de
Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo nº 96/20, cujo requerente é João Alberto
Batista Galvão; a Câmara deliberou com dois votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores
Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, notificar o requerente para que no prazo de 30 dias a
contar da receção da notificação, apresente os elementos necessários ao processo de legalização do
telheiro existente na Herdade da Misericórdia, em Alcáçovas.---------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de legalização de obras em Alcáçovas, no âmbito do processo n.º 226/20, cujo
requerente é José Luis Rosa Paulos – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração
Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 226/20, cujo requerente é José Luis Rosa Paulos; a
Câmara deliberou, com dois votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis
Miguel Duarte e José Filipe Cruz, deferir o pedido de legalização de obras realizadas no prédio sito na Rua
dos Combatentes do Ultramar n.º 24 e Rua de Moçambique n.º 17, em Alcáçovas.-----Ponto vinte e um) Pedido de autorização para abertura de conta bancária (Censos 2021) – Com dois
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe
Cruz, a Câmara deliberou, nos termos do ponto 2.9.10.12 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais, autorizar a abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos, destinada
exclusivamente às movimentações de verbas relacionadas com os Censos de 2021.----------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios Portugueses
(Quota de 2021) – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a transferência da importância de
4 359,24 € (quatro mil trezentos e cinquenta e nove euros e vinte e quatro cêntimos) para a Associação
Nacional de Municípios Portugueses, correspondente à quota de 2021.---------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios da Rota da
Estrada Nacional 2 (Quota de 2021) – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a transferência da
importância de 1 200,00€ (mil e duzentos euros) para a Associação de Municípios da Rota da Estrada
Nacional 2, correspondente à quota de 2021.-------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de transferência de verba para a Associação Nacional de Assembleias
Municipais (Quota de 2021) – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a transferência da
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importância de 1 000,00 € (mil euros) para a Associação Nacional de Assembleias Municipais,
correspondente à quota de 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de transferência de verba para a Associação 25 de Abril (Quota de 2021)
– A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a transferência da importância de 600,00 € (seiscentos
euros) para a Associação 25 de Abril, correspondente à quota de 2021.---------------------------------------------Ponto vinte e seis) Proposta de pedido à Assembleia Municipal de aprovação de Quota mensal para
AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, no ano de 2021 – A Câmara deliberou por
unanimidade submeter à Assembleia Municipal a proposta de transferência mensal para a AMCAL –
Associação de Municípios do Alentejo Central, da importância de 1 750,00 € (mil setecentos e cinquenta
euros), correspondente à quota durante o ano de 2021.-----------------------------------------------------------------Ponto vinte e sete) Proposta de acordo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central,
quanto à afetação das despesas do seu pessoal ao Município de Viana do Alentejo – A Câmara
deliberou por unanimidade solicitar à Assembleia Municipal que dê o seu acordo quanto à imputação
das despesas com o pessoal da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central aos Municípios
associados, utilizando o método da população. Ao Município de Viana do Alentejo, serão imputados
92 499,00 € (noventa e dois mil quatrocentos e noventa e nove euros), de um total de despesas com o
pessoal da AMCAL de 410 561,00 € (quatrocentos e dez mil quinhentos e sessenta e um euros), tendo
em conta o peso da população do Município (5 743 pessoas) no total da população dos cinco Municípios
associados (25 485 pessoas).------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos, tendo a
minuta desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma e tendo ele desejado muita saúde a
todos, com votos de proteção contra o vírus. -----------------------------------------------------------------------------

Eu,

,Chefe da DGR, a subscrevi.

O Vice-Presidente,

Os Vereadores,
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