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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

_____________
_____________

__________
__________

ATA N.º 9/2021.
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 05/05/2021
Participações por videoconferência (Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a redação dada pela Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro)
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
VEREADORES: 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 29/04/2021

CAIXA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 4 970,65 €
FUNDOS DE MANEIO ................................................................................................................................................ 4.052,00 €
FUNDO DE MANEI O 3 – JOÃO LUIS FOUTO LOURENÇ O ............................................................................................. 1.500,00 €
FUNDO DE MANEI O 5 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA ................................................................................... 1.000,00 €
FUNDO DE MANEI O 6 – JOÃO PEDRO VAL ÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES ................................................................. 52,00 €
FUNDO DE MANEI O 7 – PAULO JOSÉ C ACHOLA MANZOUPO ..................................................................................... 1.000,00 €
FUNDO DE MANEI O 8 – DANI ELA C ONC EIÇÃO BANHA PALHAIS ..................................................................................... 500,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇ ÕES FINANCEIRAS ....................................................................................................... 1.600.676,72 €
C. G. D. – C ONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................ 591.625,49 €
C. G. D. – C ONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................................. 2.353,08 €
C. G. D. – C ONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................. 4.422,87 €
C. G. D. – C ONTA N.º 0035/00005684950 ............................................................................................................... 19.490,45 €
C. G. D. – C ONTA N.º 0035/00006168050 ................................................................................................................. 5.430,67 €
C. G. D. – C ONTA N.º 0035/00006435350 ............................................................................................................... 93.551,22 €
C. G. D. – C ONTA N.º 0035/00006542530 – FED ER ................................................................................................ 186.397,87 €
C. G. D. – C ONTA N.º 0035/00007105850 ................................................................................................................. 12.140,24 €
B. S. T. – C ONTA N.º 0018/10814784001 .............................................................................................................. 396.687,15 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668.......................................................................................................... 151.862,98 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ......................................................................................................... 166.514,44 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 .............................................................................................................. 40.557,07€
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 ............................................................................................................. 50.864,41 €
C.E.M.G. – C ONTA N.º 0036/99100014214 ........................................................................................................... 277.794,49 €
TOTAL D E DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................. 2.011.663,08 €
DOTAÇ ÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................. 1.868.472,18 €
DOTAÇ ÕES NÃO ORÇ AMENTAIS ........................................................................................................................... 143.190,90 €
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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 1A/2021, de 13 de janeiro, que através do seu artigo 2.º alterou a artigo 3.º da Lei n.º 1-A/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. ----------------------------------------------Participaram 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 24 de março de 2021; -------------------------3) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 7 de abril de 2021; -----------------------------4) Informação sobre atividade da Câmara; ---------------------------------------------------------------------------------- -5) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo Senhor Vice-Presidente no uso de competência
subdelegada em matéria de administração urbanística); ---------------------------------------------------------------- -6) Proposta de transferências de verba para Associação Tauromárquica Alcaçovense (apoio a despesas
correntes no atual contexto da pandemia da COVID-19); ----------------------------------------------------------------7) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo (apoio a despesas
correntes no atual contexto da pandemia da COVID-19); ----------------------------------------------------------------8) Proposta de transferência de verba para a Associação G.A.T.A – Grupo de Amigas Trianeras do Alentejo
(apoio a despesas correntes no atual contexto da pandemia da COVID-19);----- --------------------------------- -9) Proposta de transferência de verba para o Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do Alentejo” (apoio
a despesas correntes no atual contexto da pandemia da COVID-19);------------------------------------------------- -10) Proposta de transferência de verba para o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria (apoio a
despesas correntes no atual contexto da pandemia da COVID-19);----------------------------------------------------11) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense (apoio a despesas correntes
no atual contexto da pandemia da COVID-19);------------------------------------------------------------------------------12) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas (apoio a
despesas correntes no atual contexto da pandemia da COVID-19);----------------------------------------------------13) Proposta de transferência de verba para a Associação de Convívio dos Reformados de Alcáçovas (apoio
a despesas correntes no atual contexto da pandemia da COVID-19);------------------------------------------------- -14)Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana
do Alentejo (apoio a despesas correntes no atual contexto da pandemia da COVID-19);-------------------------
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15) Proposta de transferência de verba para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova (apoio
a despesas correntes no atual contexto da pandemia da COVID-19);------------------------------------------------- -16) Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense (apoio a despesas correntes no atual
contexto da pandemia da COVID-19);------------------------------------------------------------------------------------------17) Proposta de transferência de verba para a ADIA – Associação de Defesa dos Idosos de Aguiar (apoio a
despesas correntes no atual contexto da pandemia da COVID-19) ;---------------------------------------------------18) Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais, para as seguintes entidades:----------------------------------------------------------------------------------------a)Associação Equestre de Viana do Alentejo;--------------------------------------------------------------------------------b)Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense;--------------------------------------------------------------------------- -c)Grupo de Amigas Trianeras do Alentejo.------------------------------------------------------------------------------------19) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana do
Alentejo e Aguiar (comparticipação na promoção de atividades relacionadas com a Romaria a Cavalo); ----20) Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso;----------------------------------21) Proposta de aprovação da Estratégia Local de Habitação do Município de Viana do Alentejo, ao abrigo
do disposto do artigo 2.º da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto;-------------------------------------------------22Proposta de aplicação do Programa RECUPERA – Apoio às Empresas no combate aos efeitos da Pandemia
da COVID-19;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23) Proposta de declaração da caducidade da adjudição da concessão de Exploração do Bar da Piscina
Municipal de Viana do Alentejo a Marcos José Cachapa Silveiro e proposta de adjudicação da referida
concessão de Exploração ao concorrente cuja proposta está ordenada em lugar subsequente;---------------24) Proposta de manifestação da intenção de indeferimento do pedido de Legalização de Piscina e
alteração de fachada, apresentado por Maria Manuel dos Santos Xavier, no âmbito do Processo n.º 152/20
(Alcáçovas);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25) Proposta de ratificação da 9.ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais;------------------26) Proposta de ratificação da 11.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa;---------------------------27)Proposta de ratificação do Despacho do Senhor Presidente que determinou algumas alterações
pontuais à circulação automóvel, as quais ocorrerão entre os dias 1 e 5 de maio, em Viana do Alentejo;---28)Proposta de marcação de sinalização rodoviária horizontal no loteamento da Quinta do Marco em Viana
do Alentejo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 9 relativo à Empreitada de Construção do Centro
Social de Aguiar;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 5 relativo à Empreitada de Requalificação Paisagista e
Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo. -----------------------
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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 informou que no dia 4 de maio foi publicado o Edital n.º 14/2021 – “Retoma do
Atendimento Presencial, preferencialmente por Marcação Prévia”. Referiu que através da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 45-C/2021, de 30 de abril, foi declarada, na sequência da situação
epidemiológica da Covid-19, a situação de calamidade em todo o território continental até às 23:59 horas
do dia 16 de maio de 2021, iniciando-se agora uma nova fase de levantamento gradual das medidas de
confinamento com vista à recuperação e revitalização da nossa vida em sociedade e da nossa economia. Assim, a partir de hoje, dia 5 de maio, é retomado o atendimento presencial, preferencialmente por prévia
marcação, devendo ser utilizado o seguinte endereço de e-mail atendimentopresencial@cmvianadolentejo.pt ou os seguintes números de telefone 266 930 010, 266 930 011 (Viana e Aguiar) e 266
954 522 (Alcáçovas), devendo ser tido em consideração o seguinte:--------------------------------------------------1.Durante o período de vigência da situação de calamidade, os cidadãos e as demais entidades têm, nos
termos dos n.ºs 1 a 3 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, o dever de
colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções das autoridades de saúde, dos
órgãos e agentes responsáveis pela segurança interna e pela proteção civil e na pronta satisfação de
solicitações que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das
medidas que justifiquem a declaração de calamidade.--------------------------------------------------------------------2.A desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades competentes, quando praticadas
durante a vigência da situação de calamidade, constituem crime e são sancionadas nos termos da lei penal,
sendo as respetivas penas agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo, nos termos do n.º
4 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual.---------------------------------------------3.Os munícipes que se deslocarem ao Município para efeitos de atendimento presencial, deverão fazê-lo
à hora que lhes for indicada pelos serviços, sendo obrigatório o uso de máscara. ---------------------------------4.É garantido o atendimento prioritário nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 21.º do Anexo à Resolução do
Conselho de Ministros anteriormente indicada, concretamente:------------------------------------------------------ -a.Profissionais de Saúde;--------------------------------------------------------------------------------------------------------b.Elementos das Forças e Serviços de Segurança, Proteção e Socorro;---------------------------------------------c.Pessoal das Forças Armadas;-------------------------------------------------------------------------------------------------d.Pessoal afeto à Prestação de Serviços de Apoio Social;---------------------------------------------------------------e.Pessoas com Deficiência ou Incapacidade;------------------------------------------------------------------------------f.Pessoas Idosas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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g.Grávidas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.Pessoas acompanhadas de crianças ao colo.------------------------------------------------------------------------------5. Durante o período de vigência da situação de calamidade continua-se a apelar ao dever de colaboração,
nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela
Segurança Interna e pela Proteção Civil e na pronta satisfação de solicitações que justificadamente sejam
feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas que justificam a Declaração de
Calamidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que o Município procedeu recentemente à instalação de sinalética
rodoviária nas três freguesias do Concelho, com o objetivo de reforçar e uniformizar a informação
disponível, com destaque para o artesanato (Olaria e Chocalhos), para a Rota da EN2 – Estrada Nacional 2,
para além dos principais monumentos. Depois desta primeira fase, em que foram colocadas cinquenta
placas direcionais, o Município irá efetuar mais alguns ajustes, particularmente a nível da identificação de
alguns equipamentos. A este reforço da sinalética rodoviária irá juntar-se o projeto da Sinalética Turística
Inteligente, que visa divulgar, junto dos turistas, as ofertas cultural e turística locais, com recurso a uma
nova tecnologia que utiliza dispositivos eletrónicos denominados “beacons”, que serão colocados nas
placas de sinalização, podendo ser acedidos por telemóvel. Esta iniciativa, promovida pela ATLA –
Associação Transfronteiriça de Municípios do Lago de Alqueva, da qual o Município de Viana do Alentejo é
membro, é financiada em 90% pela Turismo de Portugal, através do Programa Valorizar, Linha de Apoio à
Valorização Turística do Interior.------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que o Município está a entregar, durante o mês de maio, máscaras a mais
de 700 beneficiários de apoios sociais, no âmbito da Campanha “Rede Solidária de Produção de Máscaras”
e no seguimento de um conjunto de medidas de emergência económica e social que foram prorrogadas
em março, entre as quais o reforço do Fundo de Emergência Municipal em 100.000,00€ (cem mil euros),
totalizando 350.000,00€ (trezentos e cinquenta mil euros). Nesta quarta fase vão ser entregues cinco
máscaras (três sociais e duas cirúrgicas) a beneficiários de apoios sociais, do programa “Abem”, de bolsas
de estudo, da Loja Social e do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, num total superior a 3.500
máscaras. As máscaras são entregues em mão aos portadores do Cartão Social do Reformado, Pensionista
e Idoso, podendo os restantes beneficiários levantar o kit na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo e
nos respetivos Pólos de Aguiar e de Alcáçovas, até ao dia 31 de maio. ---------------------------------------------- -O Senhor Presidente recordou que na primeira fase, em 2020, foram entregues cerca de 3000 máscaras
sociais a munícipes portadores do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, bem como a doentes
do serviço ambulatório (doentes transportados pelos BVVA – Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo
e pela Delegação de Alcáçovas da CVP – Cruz Vermelha Portuguesa), abrangendo desta forma grupos de
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maior risco e pessoas com rendimentos mais baixos, dando resposta às necessidades decorrentes da
pandemia. Em julho de 2020 decorreu a segunda fase de entrega de máscaras (mais de 700), cujo públicoalvo foram os desempregados e beneficiários do RSI – Rendimento Social de Inserção, mantendo-se o
critério de apoiar munícipes com baixos rendimentos, e ainda as IPSS – Instituições Particulares de
Solidariedade Social. Em outubro de 2020, já terceira fase, os portadores do Cartão Social do Reformado,
Pensionista e Idoso do Concelho foram novamente contemplados, tendo sido também distribuídas
máscaras às voluntárias e aos participantes do Clube de Saúde Sénior, num total superior a 3600 máscaras.
- O Senhor Presidente recordou ainda que nesta ação desenhada de forma a prevenir o contágio e a
propagação da Covid-19 no Concelho, o Município forneceu a matéria-prima para a confeção das máscaras,
de acordo com as normas hospitalares, tendo contado com o apoio da empresa Capote’s Emotion, no corte
do tecido. Sublinha-se que ao longo desta campanha, que teve início em abril de 2020, foram produzidas
perto de 10000 máscaras por cerca de 40 voluntárias das três freguesias do Concelho, às quais a Autarquia
ofereceu uma lembrança, como forma de agradecimento pelo trabalho extraordinário e solidário
desenvolvido em prol da comunidade.----------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu que com o aproximar das Eleições Autárquicas do corrente ano, sendo já
conhecidos oficialmente os candidatos cabeça de lista à Câmara Municipal, por parte do PSD – Partido
Social Democrata, António Costa da Silva, e por parte do PS – Partido Socialista, João Anéis; já teve
oportunidade de os saudar. Assim, saúda agora o candidato cabeça de lista à Câmara Municipal por parte
da CDU – Coligação Democrática Unitária, oficialmente apresentado, Luís Miguel Duarte. Disse que as
saudações são extensíveis a todos os participantes no processo eleitoral, independentemente do lugar nas
respetivas listas, aproveitando também para agradecer a todos aqueles que participam nas listas
candidatas aos vários órgãos autárquicos. O Senhor Presidente renovou as saudações às várias forças
políticas representadas, fazendo votos de que o debate político que se avizinha seja enriquecedor e
esclarecedor para todos os eleitores e aconteça dentro dos princípios democráticos e de respeito mútuo,
condições que naturalmente a todos dignificarão.-------------------------------------------------------------------------- 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” no
nosso Concelho, o Senhor Presidente referiu que ainda se mantém, à data de hoje, a não existência de
casos ativos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre as medidas nacionais de combate à pandemia, o Senhor Presidente da República Portuguesa,
Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou, no dia 27 de abril, que o Estado de Emergência não
iria ser renovado, tendo, por isso, terminado às 23:59 horas, do dia 30 de abril. Deste modo, Portugal
deixou o Estado de Emergência e passou a Estado de Calamidade até às 23:59 horas, do dia 16 de maio.---
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Após a reunião do Conselho de Ministros, realizada no dia 29 de abril, o Governo de Portugal anunciou que
a 4.ª fase de desconfinamento, previamente marcada para o dia 3 de maio, seria antecipada para o dia 1
de maio, avançando na generalidade do país, com a introdução de novas medidas:------------------------------- Funcionamento de restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 6 pessoas ou 10 em esplanadas, por
grupo), até às 22:30 horas;------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Funcionamento de todas as lojas e Centros Comerciais, até ás 21:00 horas durante a semana e até às 19:00
horas aos fins-de-semana e feriados;------------------------------------------------------------------------------------------ -- Possibilidade de praticar todas as modalidades desportivas;---------------------------------------------------------- -- Possibilidade de praticar atividade física ao ar livre e em ginásios;---------------------------------------------------- Realização de Espetáculos culturais, com limitação de lotação, até às 22:30 horas;------------------------------ Realização de casamentos e batizados com 50% de lotação.---------------------------------------------------------- -Todas as medidas podem ser consultadas em https://www.portugal.gov.pt/.../comunicado-de-conselhode... e/ou https://covid19estamoson.gov.pt/plano-desconfinamento.../--------------------------------------------Para além do referido site da Administração Central, esta informação também pode ser consultada no site
do Município, no separador próprio criado para o efeito, acessível através da seguinte hiperligação:
https://www.cm-vianadoalentejo.pt/municipe/areas-de-acao/saude/covid-19/----------------------------------- O Senhor Presidente informou que o processo de vacinação neste Concelho, está a decorrer dentro do
previamente estipulado, com normalidade, segundo informação dos responsáveis da saúde. Acrescentou
que o Município continua a apoiar esta área da saúde, através de várias ações, como já tem vindo a ser
referido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda o Senhor Presidente 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, designadamente Famílias, Empresas e outras Entidades.----------------------------------------- O Senhor Presidente informou que o trabalho do Município prossegue, com o objetivo de encontrar novos
instrumentos que possam continuar a apoiar a nossa comunidade.---------------------------------------------------Acrescentou que o Município continuará a acompanhar a evolução, articulando com as entidades oficiais
em várias áreas (Proteção Civil, Saúde, Educação, entre outras) e tomando todas as medidas que considere
necessárias para o bem-estar de todos os munícipes.---------------------------------------------------------------------Apesar deste Concelho não registar qualquer caso ativo de Covid-19, o Senhor Presidente reforçou, mais
uma vez, o apelo à responsabilidade individual de cada um para o dever geral de ficar em casa, sempre que
possível, recomendando a todos uma atitude prudente e atenta às orientações da DGS – Direção-Geral da
Saúde e de outras entidades oficias, nomeadamente:-------------------------------------------------------------------- --mantendo o distanciamento social;-------------------------------------------------------------------------------------------- -
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-usando máscara;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -desinfetando as mãos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente recordou que há precisamente dez anos, foi assinado o Auto de Cedência e de
Aceitação do Paços dos Henriques, sendo outorgantes, ele próprio em representação deste Município e o
Dr. João Luis Navarro de Castro Correia Botelho, à data Subdiretor – Geral do Tesouro e Finanças, em
representação do Estado Português.-------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente realçou que esta foi a ação formal que permitiu todo o desenrolar do processo relativo
à requalificação do Paço dos Henriques que se revelou uma grande mais- valia para este Concelho.--------Ainda no Período de Antes da Ordem do Dia, o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, hoje oficialmente
candidato à Presidência da Câmara Municipal, pela força politica CDU, nas próximas eleições autárquicas,
agradeceu a saudação feita pelo Senhor Presidente e felicitou todos os candidatos apresentados até ao
momento. Felicitou diretamente o Senhor Presidente da Câmara pela sua candidatura à Presidência da
Assembleia Municipal, o que, em sua opinião, significa que continua interessado na politica do concelho. O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu-se à necessidade de remoção de um sinal de sentido proibido
que se encontra à entrada de uma vereda, bastante estreita, a seguir à creche do lado esquerdo, no sentido
ascendente. Em sua opinião, este sinal não faz qualquer sentido dado que o local onde se encontra não é
uma via pública com trânsito.-------------------------------------------------------------------------------------------------Também o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte pediu informação sobre o ponto de situação das hortinhas,
designadamente para quando está prevista a entrega das mesmas e quais os moldes em que serão
entregues, no tocante ao estado do solo. Disse constatar a existência de muitas ervas naquele terreno pelo
que a sua pergunta concreta é no sentido de saber se antes das entregas das hortinhas irá existir alguma
intervenção, de modo a que o terreno fique pronto a ser trabalhado pelas pessoas.-----------------------------O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou ainda qual o ponto de situação do contrato ao abrigo do
qual o Senhor Encarregado José Luis Banha ainda presta serviço ao Município, designadamente se o
contrato ainda está em vigor, se terminou ou se foi renovado.---------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou ainda sobre a realização ou não da próxima edição da
Feira D’Aires, atendendo ao contexto que atravessamos a nível da pandemia.-------------------------------------Disse ainda o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte ter tido conhecimento de que havia sido partido um
espelho do autocarro municipal quando efetuava o trajeto para Alcáçovas. Perguntou este Vereador se
realmente isto se verificou e como aconteceu, reservando o que tem a acrescentar sobre este assunto,
para depois de obter as respostas às perguntas que fez.----------------------------------------------------------------- -Por fim, o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou o ponto de situação dos concursos de pessoal,
nomeadamente a fase em que cada um se encontra.--------------------------------------------------------------------- --
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O Senhor Vereador José Filipe Cruz, quanto à listagem que lhe foi entregue, relativa aos processos de
administração urbanística, disse ter algumas dúvidas na interpretação do seu conteúdo.-----------------------O Senhor Presidente, a propósito desta questão, disse que a Senhora Arquiteta Maria João Pereira irá
participar nesta reunião no âmbito de um ponto da ordem de trabalhos pelo que se poderá aproveitar a
ocasião para que ela clarifique as questões que o Senhor Vereador José Filipe Cruz tiver.----------------------O Senhor Vice – Presidente informou que o Encarregado José Luis Banha estará no Município até ao
próximo dia 30 de junho, data em que termina o contrato entre o Município e a Empresa “Rotina Robusta”.Quanto à Feira D’Aires, o Senhor Presidente sublinhou a grande indefinição quanto ao futuro, a qual
impede que existam certezas quanto à realização da feira. Acrescentou que o trabalho irá ser feito como
se a feira se realizasse, embora sem garantias que isso se venha a concretizar. Disse o Senhor Presidente
que nalguns Municípios próximos já se cancelaram eventos, como por exemplo Évora com a Feira de São
João e Redondo com as Ruas Floridas, não sendo possível a esta distância, saber como a situação evoluirá.Quanto ao sinal de trânsito a que se referiu o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, disse o Senhor
Presidente não se recordar de qualquer processo relativo a isso pelo que solicitou ao Senhor Vereador
Paulo Manzoupo que informasse sobre esse assunto bem como sobre o assunto do espelho do autocarro
que se partiu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -O Senhor Vereador Paulo certificou-se do local onde se encontra o sinal e referiu que irá verificar o assunto
para posteriormente informar.---------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao espelho do autocarro, disse o Senhor Vereador Paulo Manzoupo que a situação ocorreu quando
o autocarro se cruzou com outro veículo pesado e se encostou à berma batendo nuns ramos. ----------------A este propósito, o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte recordou que numa reunião anterior já tinha
chamado a atenção para o facto de existirem, naquela estrada, pernadas de árvores a pender para a faixa
de rodagem, necessitando de ser cortadas, sendo que o incidente que aconteceu vem dar-lhe razão e
provar que esse trabalho já deveria ter sido realizado.--------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Paulo Manzoupo esclareceu que esta ocorrência se verificou noutro local da estrada
que não aquele a que o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte se referiu, ou seja, não foi na zona da estrada
que tem as pernadas secas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ -O Senhor Vice – Presidente, a este respeito, informou que a observação feita anteriormente pelo Senhor
Vereador Luis Miguel Duarte foi tomada em conta, tendo o Serviço de Proteção Civil ido ao local e tendo
sido marcadas com tinta branca as árvores cujas pernadas terão de ser cortadas. Disse o Senhor Vice –
Presidente que já foi contactada a pessoa que fará esse trabalho, o qual ainda não foi realizado por falta
de disponibilidade da parte dessa pessoa.-------------------------------------------------------------------------------------

_________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05/05/2021

Fl.10

__________

_________

__________

_________

O Senhor Presidente disse que sem prejuízo de se realizarem os trabalhos de corte que houver a fazer,
convém que seja confirmado o local onde efetivamente se verificou este incidente para que o assunto fique
esclarecido, uma vez que o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte e o Senhor Vereador Paulo Manzoupo
estão a falar de locais destintos.------------------------------------------------------------------------------------------------ -O Senhor Vice – Presidente, quanto à atribuição das hortinhas, referiu que o prazo de candidaturas está a
decorrer até 31 de maio. Acrescentou que têm existido algumas dificuldades quanto à limpeza do espaço,
dada a avaria da motoniveladora. Após a sua reparação, será equacionada a possibilidade de ser feito
algum trabalho nesse sentido, antes da atribuição.------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente, em complemento, referiu que apesar dos “retoques” que ainda há a fazer naquele
espaço não se quis atrasar o processo de candidaturas, podendo decorrer em simultâneo os últimos
trabalhos a efetuar e a tramitação conducente à atribuição das hortas. --------------------------------------------- -O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte felicitou, mais uma vez, as funcionárias da Biblioteca Municipal,
pelo excelente trabalho que, mais uma vez, realizaram. Este Vereador considerou ter sido realizado um
trabalho extraordinário, muito bonito e que deverá ter continuidade pois é muito interessante ser
divulgado para que as pessoas possam apreciar.--------------------------------------------------------------------------- -O Senhor Presidente disse que esta intervenção do Senhor Vereador Luis Miguel Duarte suscita-lhe o
seguinte comentário:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ A Biblioteca e outros espaços têm feito bom trabalho ao longo deste mandato e dos anteriores. Ac ho
coincidência mas são bem recebidos os elogios, constatando que o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte
anda agora com mais atenção.-------------------------------------------------------------------------------------------------- -O Trabalho da equipa da Biblioteca tem sido realizado ao longo das últimos anos e não só agora nestes
últimos meses.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que pode ser distração sua ou “ciúmes do Senhor
Presidente” o facto de estar a tecer estes elogios. Disse que normalmente pronuncia-se sobre o que vê ou
sobre o que lhe transmitem, não tendo qualquer problema em elogiar e dar os parabéns às pessoas quando
gosta das iniciativas, independentemente do momento em que as mesmas ocorram.---------------------------O Senhor Presidente disse que apesar dos elogios serem sempre bem-vindos, esta situação traz-lhe à
memória os elogios que os Senhores Vereadores da CDU fizeram ao Dr. António Padeirinha, quando ele se
foi embora, em 2013, depois de ter sido chefe de divisão durante três anos. Acrescentou que não tem
“ciúmes” dos elogios feitos pelo Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, realçando que este executivo dá
liberdade às pessoas para desenvolverem um bom trabalho, não só na Biblioteca mas também noutras
áreas em que existem projetos desenvolvidos por outros técnicos do Município, com sucesso, tendo sido
sempre apoiada a criatividade colocada em cada um deles.--------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente referiu que julga estarem entregues todos os elementos informativos pedidos pelos
Senhores Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Filipe Cruz referiu que ainda está em falta a informação relativa aos contadores e
aos autoconsumos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 24 de março de 2021 - Dado
que esta ata não foi concluída, o assunto passará para a próxima reunião.----------------------------------------- -Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 7 de abril de 2021- A Câmara
aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 7 de abril de 2021. ------------Ponto quatro) Informação sobres a atividade da Câmara- O Senhor Presidente informou que o Município
deu início ao processo de revisão da Carta Educativa do Concelho, que visa, entre outros aspetos, o
planeamento e ordenamento da rede educativa e a adequação da rede de edifícios, equipamentos e oferta
formativa. Trata-se de um documento de elevada importância e que, no futuro servirá de base na tomada
de decisões, nomeadamente no que concerne a políticas educativas e investimentos, contribuindo também
para o desenvolvimento do Concelho e para a preparação da transferência de competências do respetivo
ministério para as autarquias, que irá ocorrer em março de 2022.------------------------------------------------------ O Senhor Presidente informou que no dia 22 de abril participou na reunião da CDPC – Comissão Distrital
de Proteção Civil, por videoconferência. Entre os assuntos abordados, destacou o ponto de situação da
pandemia causada pela Covid-19 a nível distrital. Esta reunião tem uma periodicidade quinzenal, sendo a
próxima realizada no dia 6 de maio.--------------------------------------------------------------------------------------------- - O Senhor Presidente referiu que para assinalar a XX Romaria a Cavalo, cancelada mais uma vez devido à
pandemia da Covid-19, o Município preparou uma programação especial online, no seu Facebook, entre 21
e 25 de abril, denominada “Reviver a Romaria”. O programa especial, que contou com a partilha de fotos e
vídeos de cada etapa, teve ainda a estreia do documentário “Romeiros”, de Luís Godinho, no dia 24 de abril,
tendo terminado com transmissão em direto de uma Missa dedicada aos romeiros e peregrinos da Romaria
a Cavalo Moita – Viana do Alentejo, a partir da Igreja Matriz de Viana do Alentejo.------------------------------- - O Senhor Presidente referiu que pelo segundo ano consecutivo, devido à situação pandémica, o Município
celebrou o 47.º aniversário do 25 de abril através da sua página nas plataformas digitais. A habitual sessão
solene decorreu no Cineteatro e foi transmitida em direto nas referidas plataformas digitais,
nomeadamente no Facebook. Estiveram como oradores, para além de si, o Senhor Presidente da

_________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05/05/2021

Fl.12

__________

_________

__________

_________

Assembleia Municipal, António Sousa; o Senhor Representante do PSD – Partido Social Democrata, António
Costa da Silva; a Senhora Representante do PCP – Partido Comunista Português, Helena Torrão, e o Senhor
Representante do PS – Partido Socialista, João Anéis. Para além da referida sessão solene, as comemorações
do 25 de abril incluíram ainda a iniciativa “As páginas que abril escreveu”, no âmbito do Dia Mundial do
Livro; os espetáculos “Seara Nova & Amigos” com Pedro Mestre; “Vozes de abril no Alentejo” com Celina
da Piedade e ainda “Luís Simenta Canta Abril”, transmitidos no Facebook do Município. Na manhã do dia
25 de abril, para além da entoação da emblemática canção “Grândola Vila Morena” pelas ruas do Concelho,
foram igualmente distribuídos cravos – símbolo da revolução – nos estabelecimentos abertos nas três
freguesias. Ainda no âmbito das comemorações do 25 de abril, o Senhor Presidente recordou que desde o
dia 1 de abril e durante 25 dias, pelas 20h, o Município relembrou abril em 25 imagens, cedidas pela
Associação 25 de abril, da autoria dos irmãos Álvaro Tavares e José Tavares, dois jornalistas que muito
contribuíram, com as suas fotografias, para que Portugal continuasse a recordar uma data tão importante
na sua história. Foi às 20 horas que o Rádio Clube Português emitiu a proclamação do MFA – Movimento
das Forças Armadas, no dia 25 de abril, anunciando o fim do governo “… o Movimento das Forças Armadas,
que acaba de cumprir com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa História,
proclama à Nação a sua intenção de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação
do País e da restituição ao Povo Português das liberdades cívicas de que vem sendo privado”. O Senhor
Presidente acrescentou que foram ainda divulgadas nas redes sociais, fotografias e vídeos de
comemorações desta data em anos anteriores, do Arquivo Municipal.------------------------------------------------ - O Senhor Presidente informou que o projeto MED on TOUR esteve, mais uma vez, no concelho de Viana
do Alentejo. Entre os dias 24 e 27 de abril, dezanove estudantes de Medicina sensibilizaram a população
para um estilo de vida mais saudável, através da realização de diversas atividades. Organizada anualmente
pela AEFML – Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, com o apoio da ANEM –
Associação Nacional de Estudantes de Medicina, do Município de Viana do Alentejo e de outras entidades
locais, entre elas, a SCMVA – Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo; a iniciativa pretende também
aumentar a literacia em saúde e melhorar e incentivar o acesso da população aos cuidados de saúde. O
Senhor Presidente recordou que em 2019, os dezoito estudantes que integraram o projeto, estiveram no
Concelho durante quatro dias, tendo efetuado rastreios cardiovasculares gratuitos, com medição de
glicémia, pressão arterial e índice de massa corporal. A sua ação estendeu-se também ao público mais
jovem junto das escolas, com a realização de sessões de educação para a saúde, abrangendo também
formação em lares para a promoção do envelhecimento ativo da população.--------------------------------------- - O Senhor Presidente informou que no dia 29 de abril teve lugar o briefing semanal, por videoconferência,
entre o SMPCVA – Serviço Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo, os BVVA – Bombeiros
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Voluntários de Viana do Alentejo e a GNR – Guarda Nacional Republicana, no âmbito da Covid-19. Foi
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 Presidente informou que no dia 30 de abril 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, por videoconferência.---------------------------------------------- - O Senhor Presidente informou que no dia 30 de abril decorreu a terceira sessão do projeto “Alen’livros:
uma experiência multidivertida”, dinamizado pela Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo em parceria
com a Escola Primária Privada Multisaber, de Luanda (Angola). Este projeto, destinado a crianças entre os
5 e os 12 anos, tem como objetivo estimular o gosto pela leitura e divulgar obras e autores nacionais e
internacionais. Nesta sessão estiveram em destaque obras de António Torrado e, entre histórias, dança,
música e trava-línguas, as crianças puderam ficar a conhecer melhor este autor e um pouco da sua vida e
obra. Houve ainda tempo para a apresentação, por parte das crianças, de uma dança africana, bem como
a leitura de alguns livros de vários autores, entre eles o autor proposto na sessão.-------------------------------- - O Senhor Presidente informou que, entre os dias 3 e 31 de maio, estão abertas as candidaturas para
atribuição das hortas comunitárias do Concelho. São 43 hortas com uma área aproximada de setenta
metros quadrados/cada, situadas na Rua do Poço, em Viana do Alentejo, que, para além de se destinarem
à prática de horticultura, pretendem ainda fomentar a criação de um complemento ao rendimento familiar,
proporcionar um estilo de vida saudável e promover relações de convívio entre gerações. O espaço dispõe
também de uma área de compostagem, de uma área comum de lazer e de uma zona para sanitários e
arrumos. Para se candidatarem, os munícipes residentes no Concelho devem ter idade igual ou superior a
16 anos e não serem proprietários ou arrendatários de prédio rústico no qual exerçam a prática agrícola.
As candidaturas devem ser formalizadas mediante a entrega de um conjunto de documentos e de um
formulário próprio, disponível no site do Município, na área do Ambiente, onde poderá igualmente
consultado o respetivo Regulamento Municipal.---------------------------------------------------------------------------Ponto cinco) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo Senhor Vice – Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística- A Câmara tomou conhecimento da
relação de despachos proferidos pelo Senhor Vice - Presidente no uso de competência subdelegada em
matéria de administração urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto seis) Proposta de transferências de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense- Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a câmara deliberou por unanimidade
transferir para a Associação Tauromáquica Alcaçovense a importância de 254,18 € (duzentos e cinquenta e
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quatro euros e dezoito cêntimos) como comparticipação nas despesas relacionadas com a manutenção de
terreno próprio, no atual contexo da pandemia da COVID-19.----------------------------------------------------------- Ponto sete) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo- Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir para a Associação Equestre de Viana do Alentejo a importância de 660,00 € (seiscentos e sessenta
euros) como comparticipação nas despesas relacionadas com o edifício – sede, designadamente o
pagamento da respetiva renda, no atual contexto da pandemia da COVID-19.-------------------------------------Ponto oito) Proposta de transferência de verba para a Associação G.A.T.A- Grupo de Amigas Trianeras
do Alentejo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
deliberou por unanimidade transferir para a Associação G.A.T.A – Grupo de Amigas Trianeras do Alentejo,
a importância de 550,00 € (quinhentos e cinquenta euros) como comparticipação nas despesas
relacionadas com o edifício – sede, designadamente o pagamento da respetiva renda, no atual contexto
da pandemia da COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -Ponto nove) Proposta de transferência de verba para o Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do
Alentejo”- Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano a Câmara deliberou
por unanimidade transferir para o Núcleo Sportinguista “Os Leões” de Viana do Alentejo, a importância de
850,08 € (oitocentos e cinquenta euros e oito cêntimos) como comparticipação nas despesas relacionadas
com o edifício – sede, designadamente o pagamento da respetiva renda, no atual contexto da pandemia
da COVID-19.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de transferência de verba para o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria –
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, a importância de 3 813,00
€ (três mil oitocentos e treze euros) como comparticipação no aumento das despesas derivadas da atual
situação de pandemia da COVID-19.------------------------------------------------------------------------------------------- -Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense – Nos termos da
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir
para a Sociedade União Alcaçovense, a importância de 650,00€ (seiscentos e cinquenta euros) como
comparticipação nas despesas inerentes à conservação do edifício – sede e de outros equipamentos, bem
como outras despesas fixas, designadamente, eletricidade, água e comunicações, no atual contexto da
pandemia da COVID-19.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas –
Nos termos da proposta da Divisão Social e Humano, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis,
transferir para o Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas, a importância de 794,74€ (setecentos e
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noventa e quatro euros e setenta e quatro cêntimos) como comparticipação nas despesas de conservação
do edifício – sede e de outros equipamentos, bem como no aumento de despesas fixas inerentes à
eletricidade, água e comunicações, no atual contexto da pandemia da COVID -19. Não participou na
discussão e votação desta proposta o Senhor Vice – Presidente, por se encontrar impedido.------------------Ponto treze) Proposta de transferência de verba para a Associação de Convívio dos Reformados de
Alcáçovas- Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou
por unanimidade transferir para a Associação de Convívio dos Reformados de Alcáçovas, a importância de
726,44 € (setecentos e vinte e seis euros e quarenta e quatro cêntimos) como comparticipação nas
despesas de conservação do edifício – sede e de outros equipamentos, bem como no aumento de despesas
fixas inerentes à eletricidade, água e comunicações, no atual contexto da pandemia da COVID -19.----------Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e
Idosos de Viana do Alentejo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano,
a Cãmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Reformados, Pensionista s e Idosos de
Viana do Alentejo, a importância de 749,66 € (setecentos e quarenta e nove euros e sessenta e seis
cêntimos) como comparticipação nas despesas de conservação do edifício – sede e de outros
equipamentos, bem como no aumento de despesas fixas inerentes à eletricidade, água e comunicações,
no atual contexto da pandemia da COVID-19.-------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a Associação Grupo Cantares Populares Seara
Nova- Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova, a importância de
1 040,21€ (mil e quarenta euros e vinte e um cêntimos) como comparticipação nas despesas de
conservação do edifício – sede e de outros equipamentos, bem como no aumento de despesas fixas
inerentes à eletricidade, água e comunicações, no atual contexto da pandemia da COVID -19.-----------------Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense- Nos termos da proposta
da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a
Sociedade Vianense, a importância de 1 075,74 € (mil e setenta e cinco euros e setenta e quatro cêntimos)
como comparticipação nas despesas de conservação do edifício – sede e de outros equipamentos, bem
como no aumento de despesas fixas inerentes à eletricidade, água e comunicações, no atual contexto da
pandemia da COVID-19.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para a ADIA – Associação de Defesa dos Idosos de
Aguiar – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a A.D.I.A- Associação de Defesa dos Idosos de Aguiar, a importância de
650,00€ (seiscentos e cinquenta euros) como comparticipação nas despesas de conservação do edifício –
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sede e de outros equipamentos, bem como no aumento de despesas fixas inerentes à eletricidade, água e
comunicações, no atual contexto da pandemia da COVID-19.-----------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais para as seguintes entidades: Associação Equestre de Viana do Alentejo, Associação
Cultural e Recreativa Alcaçovense e Grupo de Amigas Trianeras do Alentejo- Nos termos das propostas
da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade transferir as seguintes verbas:---------------------- Para a Associação Equestre de Viana do Alentejo/Classe de Dança/ 1.º trimestre de 2021:-------------------

Ballet e Sevilhanas --- 813,60 € (oitocentos e treze euros e sessenta cêntimos).--------------------------

- Para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense/ 1.º trimestre de 2021:------------------------------------- Ballet e Sevilhanas --- 662,40€ (seiscentos e sessenta e dois euros e quarenta cêntimos)---------------- Grupo Coral Feminino Etnográfico Paz e Unidade de Alcáçovas --- 180,00€ (cento e oitenta euros)---- Para o G.A.T.A – Grupo de Amigas Trianeras do Alentejo/Dança:-----------------------------------------------------

3.º trimestre de 2020 --- 665,10€ (seiscentos e sessenta e cinco euros e dez cêntimos)---------------



4.º trimestre de 2020 --- 665,10€ (seiscentos e sessenta e cinco euros e dez cêntimos)----------------



1.º trimestre de 2021 --- 608,40€ (seiscentos e oito euros e quarenta cêntimos)----------------------- --

Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Enca rregados de
Educação de Viana do Alentejo e Aguiar- Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Pais e Encarregados de
Educação de Viana do Alentejo e Aguiar, a importância de 300,00€ (trezentos euros) como comparticipação
nas despesas a efetuar com a aquisição de prémios no âmbito das atividades a promover pela Associação,
relacionadas com a Romaria a Cavalo.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte) 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
respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso
a Maria Alice Soares de Souza Lagarto, residente em Alcáçovas.-------------------------------------------------------Os pontos 21 e 22 da Ordem de Trabalhos serão tratados mais adiante.---------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de declaração da caducidade da adjudicação da Concessão de Exploração
do Bar da Piscina Municipal de Viana do Alentejo a Marcos José Cachapa Silveiro e propo sta de
adjudicação da referida Concessão de Exploração ao concorrente cuja proposta está ordenada em lugar
subsequente- A pedido do Senhor Presidente, a chefe da Divisão de Gestão de Recursos apresentou a
proposta a que se refere este ponto da ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------
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Recordou que:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -O concurso público para a Concessão de Exploração do Bar da Piscina Municipal de Viana do Alentejo foi
aberto por aviso publicado no Diário da República n.º 93, de 13/05/2020 (Anúncio de Procedimento n.º
4944/2020)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram submetidas 2 propostas, cuja ordenação consta do Relatório Preliminar elaborado pelo júri
respetivo a 28/07/2020 e no qual figura em primeiro lugar Marco José Cachapa Silveiro e em segundo lugar
Maria João Calhau Caeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Efetuada a audiência prévia, que terminou a 05/08/2020, não foram apresentadas quaisquer alegações.Foi elaborado o Relatório Final a 06/08/2020, mantendo a ordenação das propostas constante do Relatório
Preliminar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na reunião da Câmara Municipal de 12/08/2020, foi aprovado o Relatório Final, deliberada a adjudicação
ao concorrente Marcos José Cachapa Silveiro e aprovada a minuta do contrato a celebrar.--------------------Foi efetuada a notificação quanto às deliberações tomadas e solicitado ao adjudicatário a prestação de
caução e a apresentação dos documentos de habilitação.---------------------------------------------------------------O prazo para apresentação dos documentos de habilitação caducou a 21/08/2020, sem que os mesmos
tivessem sido submetidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, na reunião de 09/09/2020, deliberou manifestar a intenção de declarar a caducidade
da adjudicação, em virtude da não apresentação de documentos, concedendo ao adjudicatário o prazo de
5 dias úteis para se pronunciar por escrito (n.º 2 do artigo 86º do CCP).---------------------------------------------O prazo da audiência prévia referida no parágrafo anterior, terminou a 19/10/2020, dia em que, por email,
às 16:11 horas, veio o adjudicatário enviar uma justificação quanto à não apresentação atempada dos
documentos de habilitação, juntando o certificado do registo criminal, a certidão de inexistência de dívidas
À Autoridade Tributária e a declaração de inexistência de dívidas à Segurança Social. -----------------Ainda no dia 19/10/2020, via plataforma eletrónica, às 18:53 horas, o adjudicatário submeteu o email
referido no parágrafo anterior, sem anexos.---------------------------------------------------------------------------------A chefe da Divisão de Gestão de Recursos informou que para garantir a legalidade integral do processo,
foi solicitado parecer jurídico, o qual veio confirmar a impossibilidade de manutenção da adjudicação
anteriormente deliberada, devendo a mesma caducar. Com efeito é manifesta a negligência do
adjudicatário que deveria conhecer o prazo estabelecido para a apresentação dos documentos no concurso
ao qual concorreu, após a notificação para a pronúncia em sede de audiência prévia sobre a intenção de
declarar a caducidade. Tendo conhecimento de que os documentos deveriam ser submetidos através da
plataforma, não atuou com o cuidado devido no sentido de os submeter atempadamente, sujeitando-se à
eventual consequência que daí poderia advir.--------------------------------------------------------------------------------
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O adjudicatário também não demostrou que a não apresentação dos documentos de habilitação pela
plataforma não lhe é imputável, apenas alegando problemas com a plataforma eletrónica, sem ter
apresentado qualquer declaração da respetiva entidade gestora, atestando o erro. ----------------------------- -Acresce referir que o adjudicatário não apresentou qualquer justificação para não ter prestado a caução
que lhe foi exigida.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, pela ausência de prova das circunstâncias que o impediram de responder em tempo útil através da
plataforma, bem como pela não apresentação de justificação para não ter prestado caução, propõe-se que
seja declarada a caducidade da adjudicação, nos termos do artigo 86 º do Código dos Contratos Públicos,
optando pela adjudicação da proposta graduada logo a seguir, em nome de Maria João Calhau Caeiro, que
propõe o pagamento mensal de 301,00€ (trezentos e um euros) e aprovando a minuta do respetivo
contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta, nas vertentes mencionadas, foi aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções por
parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz.----------------------------------------------- -Ponto vinte e quatro) Proposta de manifestação da intenção de indeferimento do pedido de Legalização
de Piscina e alteração de fachada, apresentado por Maria Manuel dos Santos Xavier, no âmbito do
Processo n.º 152/20 (Alcáçovas) –Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração
Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 152/20, cuja requerente é Maria Manuel dos Santos
Xavier, residente em Alcáçovas; a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte
dos Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz; manifestar a intenção de indeferir o pedido
de legalização de piscina e de alteração de fachada no prédio sito na Rua dos Escudeiros, n.º 4 e na Travessa
do Forno, n.º 3, em Alcáçovas. Os fundamentos desta intenção de indeferimento residem no
incumprimento de norma aplicável do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Viana do
Alentejo no tocante ao material da cobertura do edifício anexo/garagem e também na previsível
ilegalidade do próprio anexo/garagem.--------------------------------------------------------------------------------------- -Será desencadeado o respetivo mecanismo da audiência prévia da requerente.---------------------------------- -Ponto vinte cinco) Proposta de ratificação da 9.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 9.ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais.Ponto vinte seis) Proposta de ratificação da 11.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 11.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa.--------------------------------Ponto vinte sete) Proposta de ratificação do Despacho do Senhor Presidente que determinou algumas
alterações pontuais à circulação automóvel, as quais ocorrerão entre os dias 1 e 5 de maio, em Viana do
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Alentejo- Com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel
Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara ratificou o despacho do Senhor Presidente de 29 de abril de 2021,
através do qual foram determinadas as seguintes alterações de trânsito, em Viana do Alentejo: -------------a) Colocação de um sinal de sentido proibido na Estrada de São Pedro, no dia 1 de maio de 2021, de
forma a permitir o corte e abate de árvores de grande porte-------------------------------------------------b) Colocação de um sinal de sentido proibido na Rua Cândido dos Reis, a fim de permitir a pintura do
edifício da antiga biblioteca municipal, entre os dias 3 e 5 de maio de 2021.-----------------------------Ponto vinte e oito) Proposta de marcação de sinalização rodoviária horizontal no loteamento da Quinta
do Marco em Viana do Alentejo – Dado que a proposta relativa a este ponto da ordem de trabalhos não
foi enviada, o mesmo será discutido numa próxima reunião.----------------------------------------------------------- -Ponto vinte nove) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 9 relativo à Empreitada de Construção
do Centro Social de Aguiar – A Câmara aprovou por unanimidade o Auto de Medição n.º 9 relativo à
Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar, no montante de 23 034,33€ (vinte e três mil e trinta
e quatro euros e trinta e três cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------Ponto trinta) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 5 relativo à Empreitada de Requalificação
Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo – A
Câmara aprovou por unanimidade o Auto de Medição n.º 5 relativo à Empreitada de Requalificação
Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo, no
montante de 82 822,61€ (oitenta e dois mil oitocentos e vinte e dois euros e sessenta e um cêntimos). ----Ponto vinte e dois) Proposta de aplicação do Programa RECUPERA – Apoio às Empresas no combate aos
efeitos da Pandemia da COVID-19- O Senhor Presidente fez uma apresentação sumária da proposta a que
se refere este ponto da ordem de trabalhos, relativa ao Programa de Apoio às Empresas no combate aos
efeitos económicos da Pandemia da COVID-19. Referiu que as medidas de apoio propostas são aplicáveis
a todo o comércio local e que as condições de elegibilidade são simples e pouco exigentes, lembrando que
em reuniões anteriores já foi falado o assunto dos apoios aos empresários, principalmente na vertente da
sua cobertura legal, tendo a chefe da Divisão de Gestão de Recursos, nessa ocasião, estabelecido até um
paralelismo entre a norma habilitante da atribuição dos apoios a munícipes em situação económica
precária, que permite essa atribuição mesmo sem a existência de Regulamento Municipal e a norma
habilitante da atribuição dos apoios aos empresários que não faz qualquer referência à possibilidade
desses apoios serem atribuídos sem que exista Regulamento Municipal para o efeito. --------------------------Disse o Senhor Presidente que são muito variadas as formas de poder ser apresentada uma proposta deste
tipo, pelo que a que ora se apresenta define no seu artigo 4.º as condições de elegibilidade sendo uma
delas a demonstração de ter ocorrido uma quebra de faturação entre março de 2020 e fevereiro de 2021,
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relativamente ao período homólogo anterior. Disse o Senhor Presidente que na proposta enviada foi
indevidamente referida a percentagem de quebra de faturação igual ou superior a 40% mas o que
realmente se pretende fixar é uma quebra de faturação igual ou superior a 25% .-------------------------------O Senhor Presidente referiu que a dotação de 70 000,00€ (setenta mil euros) destinada a este Programa
de apoio teve em conta, sensivelmente, o montante da derrama acumulada em dois anis e será distribuído
nos termos do artigo 5.º da Proposta:-----------------------------------------------------------------------------------------a) 35 000,00€ (trinta e cinco mil euros) a repartir pelos requerentes cujas candidaturas vierem a ser
aprovadas por cumprirem os critérios de elegibilidade, numa percentagem de 25% do montante
de quebra de faturação e até ao máximo de 1 000,00€ (mil euros) por requerente. --------------------b) 35 000,00€ (trinta e cinco mil euros) a repartir pelos requerentes cujas candidaturas vierem a ser
aprovadas por cumprirem os critérios de elegibilidade, até ao máximo de 100,00€ (cem euros) por
cada posto de trabalho, com o objetivo de apoiar o emprego e, consequentemente, os
trabalhadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente acrescentou que, como é natural, esta proposta não cobre todas as eventualidades,
pelo que os casos especiais terão de ser analisados pela Câmara. Disse que o Programa está então
apresentado em traços gerais, ficando ao dispor para esclarecer eventuais questões.---------------------------O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse não ter tido muito tempo para apreciar este assunto,
considerando que foi clara a exposição do Senhor Presidente.--------------------------------------------------------- -O Senhor Presidente acrescentou que tenciona realizar uma reunião com os Gabinetes de Contabilidade
do Concelho, na próxima segunda-feira, com o objetivo de conseguir a melhor operacionalização possível,
junto dos potenciais requerentes do apoio a disponibilizar.-------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Filipe Cruz congratulou-se com esta iniciativa, a qual vai ao encontro do que vem
sendo falado há já algum tempo. Em sua opinião, independentemente da forma, o importante é que se
chegue junto daqueles que muito sofreram com os efeitos da pandemia.-------------------------------------------Ainda a este propósito, o Senhor Presidente realçou que a Câmara tem trabalhado continuamente no
sentido do apoio sistemático às seguintes quatro franjas da população:---------------------------------------------a) Famílias---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Instituições Particulares de Solidariedade Social---------------------------------------------------------------- -c) Empresas-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Movimento Associativo-------------------------------------------------------------------------------------------------A ilustrar o que acabou de referir, o Senhor Presidente exibiu um gráfico com a evolução dos montantes
globais despendidos, desde 30 de novembro de 2020 até 31 de março de 2021, sendo evidente o
crescimento desses montantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Embora “todos os apoios sejam poucos nesta altura”, disse o Senhor Presidente que os mesmos têm de
ser vistos como complemento a outros apoios mais robustos que competem ao Poder Central, tal como já
várias vezes foi referido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Filipe Cruz referiu que aquilo que idealizou em termos de apoio às empresas e aos
empresários em nome individual, está efetivamente agora concretizado.-------------------------------------------O Senhor Presidente sublinhou que estas matérias não podem ser tratadas de ânimo leve e que o que se
tentou, sem garantias absolutas de que se está a cumprir a Lei (o próprio Gabinete Jurídico, numa primeira
fase, preconizou a existência de Regulamento para o efeito), foi procurar o melhor enquadramento e a
melhor fundamentação possíveis, no sentido de diminuir o risco de não existir Regulamento Municipal a
para a atribuição destes apoios.-------------------------------------------------------------------------------------------------Votada a proposta de aplicação do Programa RECUPERA – Apoio às Empresas no combate aos efeitos da
pandemia da COVID-19, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de aprovação da Estratégia Local de Habitação do Município de Viana do
Alentejo, ao abrigo do disposto do artigo 2.º da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto- O Senhor
Presidente agradeceu a participação da Senhora Arquiteta Maria João Pereira, chefe da Divisão de
Administração Urbanística e Processual e da Senhora Arquiteta Ana Proença, técnica da Empresa “Ernst &
Young, S.A” que elaborou a Estratégia Local de Habitação deste Município.----------------------------------------Pretende-se que a Senhora Arquiteta Ana Proença apresente, de forma sumária, o trabalho que foi
desenvolvido, o que esteve na origem desse trabalho e as perspetivas do financiamento a obter.----------Pretende-se ainda que sejam dados a conhecer os contributos do Município nos levantamentos que
tiveram de ser efetuados para envio à Empresa que elaborou o Documento Estratégico. -----------------------A Senhora Arquiteta Ana Proença iniciou a sua exposição começando por referir que a Estratégia Local de
Habitação surge de um desafio nacional, enquadrado na nova geração de politicas habitacionais que tem
quatro objetivos principais:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Objetivo 1: Dar resposta às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional.-----------------Objetivo 2: Garantir o acesso à habitação a todos os que não têm resposta por via do mercado.----------Objetivo 3: Criar as condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção ao nível do
edificado e do desenvolvimento urbano.------------------------------------------------------------------------------------- -Objetivo 4: Promover a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacionais. ---------Disse a Senhora Arquiteta Ana Proença que é no objetivo 1 que se enquadra o desenvolvimento da
Estratégia Local de Habitação, com o propósito de dar resposta às famílias que vivem uma situação de
grave carência habitacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A nível nacional foram desenvolvidos diversos instrumentos para responder a esta necessidade, sendo um
deles o Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – 1.º Direito que constitui, afinal, o foco da Estratégia
Local de Habitação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Programa 1.º Direito, estabelecido no Decreto – Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, está delineado para que
as estratégias locais de habitação se foquem em duas etapas, sendo uma de identificação das carências
habitacionais e outra de eleger as soluções para essas carências.------------------------------------------------------O Programa 1.º Direito delimita muito especificamente o que são carências habitacionais, sendo aqui
englobadas as famílias relativamente às quais se verifiquem as seguintes condições cumulativas:-----------

Viver em condições indignas--------------------------------------------------------------------------------------------



Estar em situação de carência financeira (o limite é de 4 vezes o montante do IAS – Indexante dos
Apoios Sociais)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --



Ser cidadão nacional ou, sendo estrangeiro, ter certificado de registo de cidadão comunitário ou
titulo de residência válido no território nacional.-----------------------------------------------------------------

Depois da Estratégia Local de Habitação aprovada e até 2023, as famílias poder-se-ão candidatar e
beneficiar de um apoio direto para resolver a sua situação habitacional.--------------------------------------------Após a aprovação da Estratégia Local de Habitação, o Município poderá assinar um acordo de
financiamento com o IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, entidade que gere o
financiamento do Programa 1.º Direito.-------------------------------------------------------------------------------------- -O Programa 1.º Direito tem tido sucessivas alterações desde 2018, sendo que a última, recentemente
anunciada pelo Senhor Ministro das Infraestruturas, prevê a possibilidade de comparticipação a 100%.---Disse ainda a Senhora Arquiteta Ana Proença que foi feita neste Concelho a verificação das situações de
carência habitacional, sinalizadas, com o apoio do Município e também das Juntas de Freguesia.
Acrescentou que o Programa 1.º Direito define quatro critérios que permitem considerar indignas as
condições de habitação, concretamente:-------------------------------------------------------------------------------------

A Precariedade-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



A Insalubridade e Insegurança---------------------------------------------------------------------------------------- --



A Sobrelotação-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



A Inadequação------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --

Pela Senhora Arquiteta Ana Proença foi ainda referido que de acordo com o levantamento efetuado no
Concelho, não haverá limitação no acesso ao Programa 1.º Direito no que concerne à existência de carência
económica pois cerca de 70% dos casos situam-se abaixo do limiar de rendimentos. Foi salientado o
contributo do 3.º setor e das Juntas de Freguesia na identificação das carências habitacionais, podendo
estas entidades vir a colaborar, aquando da implementação da Estratégia Local de Habitação.----------------
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Foram sinalizadas 39 famílias em carência habitacional, 20 das quais em situação especifica, relacionada
com o Bairro das Pré- Fabricadas em Aguiar---------------------------------------------------------------------------------Foi estabelecida uma visão para o ano de 2026, ano horizonte da Estratégia Local de Habitação, tendo sido
elencados os seguintes três eixos prioritários:-------------------------------------------------------------------------------1) Promover a resolução das condições habitacionais do Bairro das Pré- Fabricadas em Aguiar---2) Melhorar as condições habitacionais das famílias em condições indignas------------------------- ---3) Reforçar a bolsa de resposta a situações de vulnerabilidade social------------------------------------Disse ainda a Senhora Arquiteta Ana Proença que foi constituído o quadro de soluções para as 39 situações
de carência identificadas e que serão solucionadas:-----------------------------------------------------------------------

13 por via da Santa Casa da misericórdia de Alcáçovas----------------------------------------------------------



4 por via de apoio direto às famílias que se terão de candidatar----------------------------------------------



22 por via do Município--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre a estimativa do investimento a cargo do Município, no montante de 2 019 283,00€ (dois milhões
dezanove mil duzentos e oitenta e três euros), recairão as comparticipações a fundo perdido previstas no
Programa 1.º Direito e no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).-------------------------------------------------O Senhor Vice – Presidente, no final da exposição feita pela Senhora Arquiteta Ana Proença, referiu que se
completa hoje uma etapa importante deste processo que começou há cerca de dois anos quando este
Município esteve representado numa reunião realizada em Mourão e na qual participaram responsáveis
do IHRU- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Na ocasião, foi convidado o Senhor Engenheiro
Rui para visitar as casas pré-fabricadas de Aguiar, tendo ele ficado sensibilizado com a realidade que viu.Disse o Senhor Vice – Presidente que desde essa altura ficámos com “o caminho aberto com o IHRU”, tendo
sido contratada uma empresa da especialidade “Ernst & Young, S.A” para elaborar a Estratégia Local de
Habitação deste Município, com a colaboração dos técnicos municipais.--------------------------------------------O Senhor Vice – Presidente acrescentou que o Documento ora em apreciação foi previamente e de modo
informal, apresentado ao IHRU que sugeriu algumas “afinações” que estão já incluídas na proposta que
hoje é apresentada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Disse ainda o Senhor Vice – Presidente que após a aprovação da Estratégia Local de Habitação deste
Município, esse Documento será enviado ao IHRU que firmará um contrato com este Município, em
cerimónia pública, à semelhança do que tem ocorrido noutros Municípios, comprometendo-se o IRHU a
um financiamento de cerca de dois milhões de euros, havendo expetativa do financiamento atingir os 100%
no caso do Bairro das Pré – Fabricadas de Aguiar.--------------------------------------------------------------------------Disse o Senhor Vice – Presidente que esta oportunidade é única e é a forma de se poderem construir fogos
novos para as pessoas que habitam as casas pré-fabricadas, terminando com um problema que existe há
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quase cinquenta anos. Acrescentou que quanto mais depressa for assinado o contrato com o IHRU, mais
garantias existem de que sejamos contemplados com as verbas disponíveis para o efeito, as quais não são
ilimitadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice – Presidente disse ainda que houve a preocupação de ouvir as “forças vivas” deste Concelho,
mais ligadas à temática das carências dado, que trabalham no terreno, como por exemplo as Misericórdias,
Paróquias, Associação Terra Mãe, Juntas de Freguesia. Daqui resultou que a Santa Casa da Misericórdia de
Alcáçovas se mostrou bastante interessada em recuperar algum do seu património imobiliário e que a
Terra Mãe sinalizou algumas famílias que se encontram a viver em habitações degradadas. -------------------Disse ainda o Senhor Vice – Presidente que o Município aproveitou também para incluir quatro fogos de
habitação social que poderão ser recuperados. Acrescentou que a expetativa é de que o Município assine
brevemente o contrato com o IHRU para que se possa então implementar a Estratégia que está delineada
e que implicará todo um conjunto de procedimentos administrativos a nível de abertura dos concursos
para adjudicação das obras.------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice – Presidente considerou ainda que o Município de Viana do Alentejo tem condições para
operacionalizar a Estratégia Local de Habitação, concluindo os trabalhos antes do prazo limite que já foi
referido e que é o ano de 2026.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Arquiteta Maria João Pereira, chefe da Divisão de Administração Urbanística , referiu não ter
nada a acrescentar às exposições que foram feitas, clarificando que a Estratégia Local de Habitação hoje
submetida à Câmara Municipal, poderá no futuro vir a sofrer algum aditamento sendo que, por agora, o
Documento está fechado, devendo ser enviado para o IHRU.-----------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte agradeceu a presença da equipa que apresentou a Estratégia Local
de Habitação para este Município, documento que terá de ler mais profundamente, não o conseguindo
analisar só com as explicações que agora foram dadas. Disse este Vereador que lhe parece “um bom
documento”, que consubstancia uma iniciativa de louvar por parte da Câmara Municipal e que revela
bastante cuidado por parte de quem o executou.--------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente manifestou a disponibilidade para conjuntamente com os técnicos envolvidos, prestar
os esclarecimentos necessários.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Paulo Manzoupo agradeceu a apresentação que foi feita e deu os parabéns à equipa
que realizou este trabalho. Disse que reside em frente do Bairro das Pré – Fabricadas, tendo constatado o
trabalho exaustivo que foi realizado e que resultou no Documento agora apresentado. Disse ainda
congratular-se com o passo que está a ser dado para resolver um problema que há tantos anos afeta a
população da Freguesia de Aguiar e que é preocupante para todo o Concelho. O Senhor Vereador Paulo
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Manzoupo fez votos de que daqui a alguns anos a situação esteja resolvida, começando com o “passo de
gigante” que agora está a ser dado.--------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente agradeceu a todos os contributos que deram a este processo, especialmente o Senhor
Vice – Presidente, a Empresa que elaborou o Documento e a Senhora Arquiteta Maria João Pereira, chefe
de Divisão do Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -O Senhor Vice –Presidente congratulou-se pelo facto deste processo ter evoluído até ao ponto em que se
encontra, situação que muito se deve à Divisão de Urbanismo do Município, sendo de valorizar todo o
trabalho realizado, designadamente a nível da articulação entre as diversas entidades evolvidas. ------------O senhor Vice – Presidente realçou a evolução do Programa 1.º Direito quanto ao montante das
comparticipações, sendo expectável que por via do Plano de Recuperação e Resiliência seja conseguida
uma comparticipação de 100% tal como o Senhor Ministro das Infraestruturas anunciou publicamente,
ficando definitivamente resolvida a questão das pré- fabricadas de Aguiar.---------------------------------------- -Votada a proposta de aprovação da Estratégia Local de Habitação do Município de Viana do Alentejo, foi a
mesma aprovada por unanimidade, tendo o Senhor Presidente manifestado a sua satisfação por esse
facto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos das disposições conjugadas da alínea i) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea h) do n.º 1 do artigo
25º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; por se tratar de um documento estratégico,
o mesmo será submetido à aprovação da Assembleia Municipal, entidade competente para a aprovação
definitiva.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Arquiteta Maria João Pereira, chefe da Divisão de Administração Urbanística e Processual,
esclareceu as dúvidas do Senhor Vereador José Filipe Cruz quanto aos quadros informativos que lhe foram
entregues, referentes à tramitação dos processos no âmbito da administração urbanística. -------------------Quanto ao ponto de situação dos procedimentos concursais, a chefe da Divisão de Gestão de Recursos
prestou os seguintes esclarecimentos, em resposta à solicitação do Senhor Vereador Luis Miguel Duarte: -A) Ocupação de Postos de trabalho por tempo indeterminado:-------------------------------------------------a) Ao Procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho de Assistente Técnico
foram apresentadas 114 candidaturas, tendo comparecido 62 candidatos à realização do
método de seleção “Prova teórica de conhecimentos”. Serão brevemente publicados os
resultados desta prova e marcada a aplicação do método de seleção “Avaliação Psicológica”
por parte do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional---------------------------------- ---b) Ao Procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho de Assistente Operacional
(Pedreiro) foram apresentadas 3 candidaturas, tendo comparecido 3 candidatos à realização
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do método de seleção “Prova prática de conhecimentos”. Encontra-se a decorrer a audiência
prévia da Lista unitária de ordenação final.---------------------------------------------------------------- ---c) Ao Procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho de Assistente Operacional
(Auxiliar de Serviços Gerais para os Serviços Externos) foram apresentadas 40 candidaturas,
tendo comparecido 22 candidatos à realização do método de seleção “Prova prática de
conhecimentos”. Aguarda-se a marcação da aplicação do método de Seleção “Avaliação
Psicológica” por parte do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional--------------------d) Ao Procedimento concursal para ocupação de dois postos de trabalho de Assistente
Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais para apoio às Escolas) foram apresentadas 104
candidaturas, estando a prova teórica de conhecimentos marcada para o próximo dia 22 de
maio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Ao Procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho de Técnico Superior
(Engenheiro Civil) foram apresentadas 13 candidaturas, tendo comparecido 5 candidatos à
realização do método de Seleção “Prova teórica de conhecimentos”, que decorreu no passado
dia 28 de abril. Encontra-se a decorrer a correção das provas.
B) Contrato a termo certo:-------------------------------------------------------------------------------------------------Encontra-se para publicação o aviso de abertura do procedimento concursal para contratação, a termo
certo, de dois Assistentes Técnicos (Nadadores – Salvadores), para exercerem funções durante o
período de funcionamento das Piscinas Municipais na próxima época Balnear.-------------------------------O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às 17:30 horas, tendo a minuta desta ata sido
aprovada por unanimidade no final da mesma.-------------------------------------------------------------------------

Eu,

, A Técnica Superior, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

