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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

_____________
_____________
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__________

ATA N.º 10/2021.
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 19/05/2021
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: 16:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS:

FALTAS INJUSTIFICADAS
RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 14/05/2021

CAIXA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 4 428,83 €
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 ....................................................................................................... 1.471.510,78 €
C. G. D. – C ONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................ 446.570,18 €
C. G. D. – C ONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................................. 3.632,59 €
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 ................................................................................................ 198.269,57 €
C. G. D. – C ONTA N.º 0035/00007105850 ................................................................................................................. 12.140,24 €
B. S. T. – C ONTA N.º 0018/10814784001 .............................................................................................................. 404.537,80 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668.......................................................................................................... 147.352,51 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ......................................................................................................... 146.654,34 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 .............................................................................................................. 40.546,00€
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 .............................................................................................................................. 1.865.909,41 €
DOTAÇ ÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................. 1.721.436,00 €
DOTAÇ ÕES NÃO ORÇ AMENTAIS ........................................................................................................................... 144.473,41 €
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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 31 de dezembro de 2021, possam ser realizadas por videoconferência, as
reuniões dos órgãos deliberativos e executivos das Autarquias Locais. ----------------------------------------------Participaram na reunião todos os membros do órgão.--------------------------------------------------------------------A ordem de trabalhos desta reunião é a seguinte:------------------------------------------------------------------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) Informação sobre a atividade da Câmara;---------------------------------------------------------------------------------4) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo Senhor Vice-Presidente no uso de competência
subdelegada em matéria de administração urbanística; -----------------------------------------------------------------5) Proposta de aprovação da Proposta de Regulamento do Prémio Literário António Isidoro de Sousa, após
consulta pública; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Proposta de emissão de parecer favorável quanto à realização da prova velocipédica “38.ª Volta ao
Alentejo”, a realizar entre 23 e 27 de junho;-------------------------------------------------------------------------------7) Proposta de ratificação do Despacho do Senhor Presidente que alterou a redação da medida 3) constante
da proposta de prorrogação de medidas de emergência económica e social COVID-19-Atualização,
aprovada pela Câmara na reunião de 24 de março de 2021;------------------------------------------------------------ -8) Proposta de ratificação do Protocolo celebrado com a Escola Profissional de Alvito, aprovado por
Despacho do Senhor Vice – Presidente e relativo à admissão de um estagiário no Município, no período
entre 28 de abril e 30 de junho de 2021 (Carolina Fonseca dos Santos);--------------------------------------------- -9) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana do
Alentejo e Aguiar, como comparticipação nas despesas de realização de testes COVID -19 aos alunos;------10) Proposta de fixação de preço de venda da moeda de metal, identificativa do KM 551, em Alcáçovas, da
coleção de moedas “Os 35 Municípios da E.N 2”, incluindo a bolsa respetiva;--------------------------------------11) Proposta de alteração pontual da sinalização rodoviária em Alcáçovas, por ocasião da passagem da 23.ª
edição do Portugal de Lés-a-Lés, no dia 5 de junho de 2021;------------------------------------------------------------12) Proposta de renovação de Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso;--------------------------------- -13) Proposta de prorrogação do prazo de execução da Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental
da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires em Viana do Alentejo;--------------------------------------14) Proposta de ratificação da 12.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa;----------------------------
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15) Proposta de ratificação da 13.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa;---------------------------16) Proposta de ratificação da 10ª alteração permutativa no Plano de Atividades Municipais;-----------------17) Proposta de aprovação da 14.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa;-------------------------- -18) Proposta de aprovação da 11.ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais:----------------19) Proposta de aprovação da 8.ª alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos;--------------20) Pedido de legalização e isenção de pagamento de taxas, no âmbito do processo n.º 37/21, cujo
requerente é Sport Clube Alcaçovense;--------------------------------------------------------------------------------------- -21) Proposta de envio de notificação ao Sporting Clube de Viana do Alentejo, no âmbito do Processo n.º
21/21 e de isenção ao pagamento das referidas taxas.------------------------------------------------------------------- -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 foi aprovada a candidatura, ao Alentejo 2020, da Requalificação
Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, com um valor de
investimento elegível de 784.047,09€ (setecentos e oitenta quatro mil quarenta e sete euros e nove
cêntimos) ao qual corresponde um financiamento comunitário de 85%, ou seja, 666.440,03€ (seiscentos e
sessenta e seis mil quatrocentos e quarenta euros e três cêntimos).-------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que no próximo dia 23 de junho regressará o Ciclo Gastronómico do concelho
de Viana do Alentejo, desta vez com a semana dedicada à sardinha. Assim, “À mesa com a sardinha” dá o
mote a este segundo evento, que decorrerá até ao dia 29 de junho, na restauração local aderente. São
onze os restaurantes aderentes: Aguiar – “A Romeirinha”, Restaurante Petiscos D’Agar e Bar do Grupo
Desportivo de Aguiar; Alcáçovas – Restaurante “O Barrela”, Restaurante “Sabores da Vila”, CaféRestaurante “Esperança”, Café-Restaurante “O Gaiato” e Café-Restaurante “Piscinas”; Viana do Alentejo –
Churrasqueira “As Escadinhas”, “A Taberna da Maria” e Churrasqueira “Três Bicas”. Esta iniciativa integra
o calendário do Ciclo Gastronómico dinamizado pelo Município de Viana, com o intuito de estimular e
dinamizar a economia local, nomeadamente o setor da restauração, a qual, depois da semana dedicada ao
borrego por altura da Páscoa, integrará os frutos de outono, em novembro e o porco, em dezembro.------O Senhor Presidente referiu que no âmbito da Iniciativa Nacional Cidades Circulares, o Município de Viana
do Alentejo, em parceria com os municípios de Boticas, Lousada, Oliveira do Bairro, Portel, Tavira e Vila
Nova de Poiares, candidatou-se a um dos temas prioritários da referida Iniciativa: as relações urbanorurais. Denominada “CIRCULARIS – Economia Circular nas Relações Urbano Rurais”, a candidatura pretende
abordar a identificação de pequenos proprietários, a utilização de meios tecnológicos e digitais para
monitorização do uso dos solos, a densidade populacional baixa e envelhecida, o aumento da quantidade
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de recicláveis recolhidos, entre outros. Promovida pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática e
gerida pela DGT – Direção-Geral do Território, a iniciativa visa apoiar os municípios e as respetivas
comunidades na transição para uma economia circular, que assenta na redução, reutilização e reciclagem
de materiais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - O Senhor Presidente, 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” neste Concelho, informou que ainda se mantém, à data de hoje, a não existência de
casos ativos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre as medidas nacionais de combate à pandemia salientou que o Estado de Calamidade foi renovado,
vigorando até às 23:59 horas do dia 30 de maio e que as medidas a vigorar neste período para a
generalidade do território nacional continental, correspondem, no essencial, às que vigoraram desde 1 de
maio. Acrescentou ainda que passa a ser permitido o funcionamento (desde que em conformidade com as
orientações da DGS) dos equipamentos itinerantes de diversão, dos parques de diversão infantil de
natureza privada e dos parques aquáticos.-----------------------------------------------------------------------------------Todas

as

medidas

em

vigor

e

demais

informações

podem

ser

consultadas

em

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/ .---------------------------------- Quanto à vacinação neste Concelho, disse o Senhor Presidente que está a decorrer dentro do previamente
estipulado, com normalidade, segundo informação dos responsáveis da saúde, continuando o Município a
apoiar esta área da saúde, através de várias ações, como tem vindo a ser referido.------------------------------- O Senhor Presidente realçou 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 Famílias, Empresas e outras Entidades.--------------------------------------------------- O Senhor Presidente realçou que prossegue o trabalho em novos instrumentos com o objetivo de
continuar a apoiar toda a nossa comunidade. Ainda em matéria de apoios, disse o Senhor Presidente que
para além dos que têm sido divulgados, dirigidos a toda a população, o Município de Viana lançou o
“Programa Recupera – Apoio às empresas no combate aos efeitos económicos da pandemia Covid-19”,
devido à atual situação da crise provocada pela pandemia, a qual tem causado efeitos negativos a nível
económico no tecido empresarial e na atividade do comércio e serviços do Concelho. Este programa tem
a dotação de 70.000,00€ e destina-se a apoiar empresas e empresários em nome individual que tenham
sede ou domicílio fiscal no Concelho e aqui desenvolvam a sua atividade. Para ter acesso ao apoio, é
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necessário cumprir alguns requisitos, nomeadamente demonstrar quebra de faturação igual ou superior a
25% entre março de 2020 e fevereiro de 2021, relativamente ao período homólogo anterior; possuir
contabilidade organizada ou simplificada; ter a situação tributária e contributiva regularizada perante a
Autoridade Tributária e Aduaneira e a Segurança Social e não ter dívidas ao Município. As candidaturas,
poderão ser apresentadas até ao dia 31 de maio, mediante preenchimento e entrega de formulário
próprio,

disponibilizado

no

Balcão Municipal

e

no

site

do

Município:

https://www.cm-

vianadoalentejo.pt/investidor/servicos-de-apoio/gade/covid-19/programa-recupera-apoio-as-empresasno-combate-aos-efeitos-economicos-da-pandemia-covid-19/ .-------------------------------------------------------- -Para mais esclarecimentos, os interessados devem contactar o GADE – Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento Económico através do telefone 266 930 010, do telemóvel 961 369 126 ou através do email gadecon@cm-vianadoalentejo.pt .---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente sublinhou que o Município tem prestado apoio às empresas com o intuito de mitigar
os efeitos provocados pela pandemia, através da implementação de um conjunto de medidas de
emergência económica, nomeadamente a isenção da derrama para todas as empresas em 2021; a
suspensão do pagamento das tarifas fixas de abastecimento de água, saneamento e resíduos de todos os
consumidores não domésticos; a suspensão do pagamento das rendas dos estabelecimentos comerciais
propriedade da Autarquia até ao dia 30 de junho; a suspensão até dezembro do pagamento das taxas
referentes à ocupação do espaço público e publicidade aos detentores de estabelecimentos comerciais;
bem como tem reforçado as orientações para aquisição de bens e serviços no Concelho e o pagamento de
faturas de empresas locais em reduzido espaço temporal. Como tem sido prática, 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse o Senhor Presidente que apesar deste Concelho não registar qualquer caso ativo de COVID-19,
reforça-se, mais uma vez, o apelo à responsabilidade individual de cada um para o dever 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 oficiais, nomeadamente:---------------------------------------------- mantendo o distanciamento social;--------------------------------------------------------------------------------------- ----- usando máscara;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- desinfetando as mãos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- Ainda no Período de Antes da Ordem do Dia, o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, referindo-se à
Informação sobre a Atividade da Câmara que consta do ponto três da ordem de trabalhos desta reunião,
disse não perceber que sentido faz a referência, no último parágrafo da mesma, ao facto de há 8 anos
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atrás, ou seja a 18 de maio de 2013, o Município de Viana do Alentejo ter prestado homenagem a três
figuras ligadas ao desporto no Concelho, por ocasião da 7.ª Gala do Desporto do Alentejo Central, que
decorreu no Cineteatro Vianense. Sendo que a Informação sobre a Atividade da Câmara relata a atividade
entre duas reuniões ordinárias consecutivas, disse este Vereador não lhe parecer fazer muito sentido vir
referido o que se passou há oito anos atrás. Contudo, admitiu este Vereador poder existir alguma
justificação para este procedimento.------------------------------------------------------------------------------------------ -O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse ter reparado que foram arrancadas as árvores existentes na
Estrada de São Pedro em Viana do Alentejo. Perguntou quais foram os motivos desta decisão,
designadamente se as árvores estavam a causar alguns problemas aos moradores daquela zona. ------------Disse ainda o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte ter recebido uma exposição enviada por uma dirigente
de uma associação de Viana do Alentejo, exposição essa que julga também ter sido enviada para os demais
membros da Câmara. A este propósito, este Vereador perguntou se haverá condições para se falar do
assunto e se já há uma resposta para dar à dirigente associativa.------------------------------------------------------Relativamente a esta última questão, o Senhor Presidente disse ter recebido essa exposição, via e-mail, na
passada sexta-feira. Nessa sequência, falou com o chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano
para que a questão suscitada seja analisada em conjunto. Contudo disse o Senhor Presidente - se houver
questões concretas, responderá, não tendo, de momento, nada mais a referir sobre este assunto.----------Quanto à referência, na Informação sobre a Atividade da Câmara, de que há oito anos foram
homenageadas três figuras ligadas ao desporto no Concelho, disse o Senhor Presidente que esta menção
poderia eventualmente constar no Período de Antes da Ordem do Dia. Contudo, a ideia é “relembrar
aspetos importantes para o Município e para a sua comunidade”. Acrescentou que sendo esta a era das
redes sociais, o próprio facebook vai recordando acontecimentos. Disse o Senhor Presidente que não vê
qualquer problema em incluir nos 15 pontos constantes da Informação sobre a Atividade da Câmara, a
recordação de que a 18 de maio de 2013, o Município homenageou três figuras do Concelho ligadas ao
desporto, por ocasião da 7.ª Gala do Desporto, promovida pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central e que decorreu no Cineteatro Vianense.----------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, ainda relativamente a este assunto, disse que também não vê
qualquer problema nesta referência. Contudo, a sua observação é devida ao facto “de não ser normal”
este tipo de referências na Informação sobre a Atividade da Câmara e daí que tenha feito a pergunta pois
poderia estar subjacente um outro motivo.----------------------------------------------------------------------------------Disse o Senhor Presidente não concordar com o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte quando ele refere
que “não é normal isto acontecer” pois há precisamente quinze dias, na Informação sobre a Atividade da
Câmara, presente na reunião, foi feita uma alusão à assinatura do Auto de Cedência do Paço dos Henriques
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porque o mesmo foi assinado, há anos atrás, precisamente no dia da reunião - 5 de maio. O Senhor
Presidente recordou que foi a partir deste Auto de Cedência que a posse administrativa do imóvel passou
para o Município, permitindo então a submissão de candidaturas a fundos comunitários quer para a
recuperação do imóvel, quer posteriormente para os conteúdos do Paço dos Henriques. ----------------------Ainda quanto às três figuras ligadas ao desporto do Concelho e referidas na Informação sobre a Atividade
da Câmara hoje presente, o Senhor Presidente realçou que a perspetiva é lembrar essas pessoas, sendo
que infelizmente duas delas já faleceram. Acrescentou que o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, embora
tenha referido não ver qualquer problema nesta referência, certamente não a terá considerado normal, o
que motivou ter feito a observação.------------------------------------------------------------------------------------------- -O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte discordou e disse que “não fala só quando há problemas”, sendo
que muitas das suas intervenções provam isso mesmo. Este Vereador concluiu referindo que gosta de estar
esclarecido.-------------------------------------------------------------------------Quanto ao abate de árvores na Estrada de São Pedro, em Viana do Alentejo, disse o Senhor Vereador Paulo
Manzoupo que o mesmo ocorreu na sequência de um parecer da Proteção Civil, motivado por reclamações
de munícipes devidas à queda de ramos sobre as viaturas estacionadas no local. Analisando o assunto, a
Proteção Civil concluiu que as árvores em causa já não reuniam as condições de segurança, tendo-se
decidido o respetivo abate.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda o Senhor Vereador Paulo Manzoupo que as árvores em causa também originaram diversos
problemas a nível de entupimento de esgotos, devido à acumulação de raízes nos respetivos coletores. Em
resultado, era frequente a necessidade de desentupimentos naquela zona.----------------------------------------Ainda a este respeito, o Senhor Presidente referiu que no relatório da Proteção Civil é proposto o abate
das árvores, também pelo facto de passarem cabos elétricos no local. Assim, não sendo o abate de árvores
“uma operação de que se goste, às vezes é a solução possível.”------------------------------------------------------- -O Senhor Vereador Paulo Manzoupo, em relação à quebra do espelho do autocarro municipal de que se
falou anteriormente, esclareceu que o espelho que se partiu foi do lado de dentro da estrada e nada teve
a ver com os ramos das árvores. Esclareceu que este incidente ocorreu aquando do cruzamento do
autocarro com outro veículo pesado.------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao sinal de trânsito colocado numa vereda na zona da Estrada de Vila Nova, a que se referiu
anteriormente o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte; o Senhor Vereador Paulo Manzoupo disse que o
mesmo foi lá colocado porque as motas passavam no local com muita regularidade, pretendendo-se evitar
que os respetivos condutores iniciassem o percurso e depois fossem confrontados com a impossibilidade
de saída, uma vez que foram colocadas umas grades num beco ao cimo da Rua de Vila Nova. ------------------
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O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que normalmente os sinais de trânsito colocam-se nas vias
públicas e não nas veredas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente, a este propósito, disse compreender o motivo subjacente, ou seja, se as motas
andam nas veredas, o sinal foi para as proibir de lá circularem.-------------------------------------------------------- -O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte observou ser isto “uma inovação!”.---------------------------------------- -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, na atual redação.----------------------------------------------------------------------------------------------------- -Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 24 de março de 2021 – A Câmara
aprovou com quatro votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 24 de março de 2021. O Senhor
Vereador Luis Miguel Duarte não participou na votação desta ata, dado que não esteve presente na reunião
a que a mesma se refere, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na redação atual.--------------------Ponto três) Informação sobre a Atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou que no âmbito de
um projeto de parceria entre o Município e a UP Again Sénior – Instituto Politécnico de Beja, o Clube de
Saúde Sénior de Viana do Alentejo realizou, entre os dias 26 de abril e 1 de maio, a 3.ª fase das avaliações
físicas e de bem-estar aos utentes inscritos nas três freguesias do Concelho. A avaliação consistiu na
monitorização dos parâmetros de saúde (medição da pressão arterial, frequência cardíaca, índice de massa
corporal) e condição física (força, equilíbrio e flexibilidade). Recordou que as anteriores avaliações,
efetuadas por uma equipa multidisciplinar que quinzenalmente contacta os utentes, decorreram em
outubro e dezembro de 2020, tendo os resultados sido enviados para cada um dos utentes. ------------------ O Senhor Presidente informou que no dia 6 de maio 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 20 de maio.------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que também no dia 6 de maio, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo
participou numa reunião da Assembleia Intermunicipal da AMGAP – Associação de Municípios para a
Gestão da Água Pública do Alentejo, por videoconferência.-------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu que no dia 8 de maio se assinalou o 11.º aniversário da assinatura do
protocolo de Cooperação entre o Município e a UÉ – Universidade de Évora, com vista à dinamização do
Pólo da Universidade Sénior Túlio Espanca/ Escolar Popular da Universidade de Évora. Desde 2014, a sede
do Pólo de Viana do Alentejo está instalada no Centro do Cante e do Saber, antigo edifício da Escola das
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Escadinhas, em Viana do Alentejo. Atualmente este Pólo conta com mais de 150 alunos no concelho e mais
de dez cursos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 10 de maio, no âmbito da RIBAC – Rede Intermunicipal de
Bibliotecas do Alentejo Central, com uma Técnica do Município, assistiu à apresentação online do serviço
PressReader, por uma empresa externa. Trata-se de um serviço que disponibiliza ao utilizador, na APP ou
no Website, a leitura digital de jornais e revistas dos mais diversos temas, num total de cerca de 7.000
títulos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu que no dia 11 de maio, por ocasião das comemorações do 12.º aniversário
da Escola de Artes da UÉ – Universidade de Évora, assistiu ao Concerto Musical de Homenagem ao
Professor Doutor Christopher Consitt Bochmann, a convite da organização. O evento decorreu no Auditório
do Colégio Mateus D’Aranda, em Évora. Por sua vez, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na Abertura
Solene das comemorações, também no dia 11 de maio, seguindo-se a última lição que assinalou a Jubilação
do Professor Doutor Christopher Consitt Bochmann, à qual também assistiu.--------------------------------------- O Senhor Presidente referiu que no dia 11 de maio se assinalou o 76.º aniversário da inscrição da EN2 –
Estrada Nacional 2 no Plano Rodoviário Português. A AMREN2 – Associação de Municípios da Rota da
Estrada Nacional 2, criada em 2016 e da qual o Município de Viana é membro fundador, tem como objetivo
promover a mítica estrada que liga Chaves a Faro, a única na Europa que atravessa um país em toda a sua
longitude.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente informou que no dia 12 de maio, participou numa reunião do Conselho Geral do
AEVA – Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, por videoconferência.-------------------------------------- O Senhor Presidente informou que o Rumo Certo – CLDS 4G – Contrato Local de Desenvolvimento Social
de 4.ª Geração de Viana do Alentejo prestou apoio aos encarregados de educação na submissão ou
renovação de matrículas dos alunos do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico para
o ano letivo de 2021/2022. Prestou ainda apoio no preenchimento e envio de requerimentos dos Apoios
de Ação Social Escolar do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu que no dia 15 de maio, todo o executivo em regime de permanência esteve
presente na Cerimónia de Reabertura do Santuário de Nossa Senhora D’Aires, após cerca de quatro anos
de obras de Conservação, Requalificação e Musealização. Nesta Cerimónia estiveram presentes Sua
Eminência, o Cardeal D. José Tolentino de Mendonça, que presidiu à eucaristia; Sua Excelência
Reverendíssima, o Núncio Apostólico em Portugal, D. Ivo Scapolo; Sua Excelência Reverendíssima, o
Arcebispo da Arquidiocese Évora, D. Francisco Senra Coelho; Sua Excelência Reverendíssima, o Arcebispo
Emérito da Arquidiocese de Évora, D. José Alves; Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo da Diocese de
Évora, D. João Marcos; os Reverendos Párocos das Paróquias de Viana do Alentejo e de Alcáçovas; a
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Senhora Ministra da Agricultura, Dra. Maria do Céu Antunes; o Senhor Secretário de Estado Adjunto e do
Desenvolvimento Regional, Dr. Carlos Miguel; o Senhor Presidente da CCDRA – Comissão de Coordenação
de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Dr. António Ceia da Silva e a Senhora Diretora Regional de
Cultura, Dra. Ana Paula Amendoeira. Devido às restrições motivadas pela pandemia da Covid-19, as
celebrações cumpriram uma série de normas emitidas pela Autoridade de Saúde Pública. Disse o Senhor
Presidente considerar que com a Requalificação do Santuário, aliada à Requalificação da Envolvente
promovida pelo Município e atualmente em curso, ficam criadas melhores condições para acolher os
inúmeros peregrinos que visitam o Santuário, assim como os peregrinos dos Caminhos de Santiago. É uma
oportunidade, não só para o Santuário, mas também para toda a economia local do Concelho, pois após
esta reabertura, decerto irão surgiu mais visitantes e novas oportunidades de ações. A obra em si, é da
responsabilidade da Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo e financiada por fundos comunitários
- Alentejo 2020. Segundo informações da Paróquia, o investimento é próximo dos 2.500.000,00€ (dois
milhões e quinhentos mil euros). O Município comparticipa com um montante muito próximo dos
300.000,00€ (trezentos mil euros). O Senhor Presidente felicitou os intervenientes no processo, desde logo
a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo e todos aqueles que têm trabalhado no desenvolvimento
do projeto e no apoio ao mesmo através das mais variadas formas.--------------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu que também no dia 15 de maio decorreu a 14.ª Gala do Desporto do Alentejo
Central, em formato online, organizada pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central em
conjunto com os municípios associados. A iniciativa visou premiar e valorizar a prestação desportiva dos
atletas que alcançaram posições cimeiras no panorama nacional, nas mais diversas modalidades, no
decorrer das épocas desportivas 2018/2019 e 2019/2020, bem como reconhecer os atletas e agentes
desportivos que se destacaram ao longo da sua carreira pela dedicação e mérito. Dois clubes deste
Concelho foram distinguidos: o SCVA – Sporting Clube de Viana do Alentejo, com o Prémio Formação
Desportiva e em representação do SCA – Sport Clube Alcaçovense, o atleta Pedro Brito, na modalidade de
Footgolf. Em nome de todo o executivo municipal, o Senhor Presidente felicitou os clubes, os atletas, os
órgãos sociais, famílias e associados.------------------------------------------------------------------------------------------ -- O Senhor Presidente referiu que nos dias 15 e 16 de maio, o Município de Viana do Alentejo assinalou
mais uma edição do “Bom Dia Cerâmica”, com o lançamento de um vídeo e de um portfólio fotográfico,
convidando a conhecer a tradição oleira de Viana do Alentejo, no que se pretende ser um périplo cultural
pela história local. Enquanto membro fundador da AptCVC – Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de
Cerâmica, o Município propõe aos visitantes e aos locais (re)conhecer a vila de Viana do Alentejo e a sua
tradição oleira, através da visita livre às olarias e oleiros locais, herdeiros de uma tradição e inovação de
artistas plásticos como Júlio Resende, Aníbal Alcino e Armando Correia; conhecer o “Mestre Xico Lagarto”,
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para além da descoberta da importância do azul na cerâmica local e até a diferença entre um alguidar de
Viana e os restantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -O vídeo pode ser visualizado através deste link: --------------------------------------------------------------------------- -ttps://www.youtube.com/watch?v=xKvrkcwYVrc--------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente salientou que a iniciativa “Bom dia Cerâmica” é promovida internacionalmente pelo
AeuCC – Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial de Cidades de Cerâmica e, em território
nacional, pela AptCVC. Portugal constitui um dos maiores exportadores de cerâmica a nível mundial sendo
este um dos setores mais relevantes na cultura e na economia portuguesas. Assim, as suas manifestações
civilizacionais constituem registos locais e nacionais da identidade que através desta iniciativa se
pretendem divulgar a níveis nacional e internacional, valorizando os contextos produtivos, os oleiros,
ceramistas e todas as formas, cores e feitios que constituem a tradição portuguesa do barro trabalhado.—
- O Senhor Presidente informou que no dia 18 de maio participou na reunião mensal do Conselho
Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, por videoconferência e que
nesse mesmo dia o Senhor Vice-Presidente participou na reunião mensal do Conselho Diretivo da AMCAL
– Associação de Municípios do Alentejo Central, que se realizou na Vidigueira. ------------------------------------ O Senhor Presidente recordou que há 8 anos, portanto, no dia 18 de maio de 2013, o Município de Viana
do Alentejo prestou homenagem a três figuras ligadas ao desporto no Concelho, durante a 7.ª Gala do
Desporto do Alentejo Central, que decorreu no Cineteatro Vianense. As referidas figuras ligadas ao
desporto foram Hilário Porfírio, como jogador, treinador e presidente do SCA – Sport Club Alcaçovense, e
Luís Serpa, como presidente, treinador e tesoureiro do SCVA – Sporting Clube de Viana do Alentejo. A título
póstumo foi prestada homenagem a Luís Filipe Martins Branco, que dedicou grande parte da sua vida ao
atletismo, ao futebol no Concelho e ao desporto concelhio de um modo geral.----------------------------------- -Ponto quatro) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo Senhor Vice-Presidente no uso de
competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A tomou conhecimento da relação
de despachos proferidos pelo Senhor Vice – Presidente no uso da competência subdelegada em matéria
de administração urbanística.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco) Proposta de aprovação da Proposta de Regulamento do Prémio Literário António Isidoro de
Sousa, após consulta pública – Tendo decorrido o período de consulta pública relativamente ao Projeto
de Regulamento do Prémio Literário António Isidoro de Sousa e não tendo havido propostas de alteração,
foi submetida à Câmara Municipal a respetiva proposta de Regulamento.------------------------------------------Votada, foi a proposta de Regulamento aprovada por unanimidade para ser submetida à Assembleia
Municipal, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, na atual redação.------------------------------------------------------------------------------------------------- --
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Ponto seis) Proposta de emissão de parecer favorável quanto à realização da prova velocipédica “ 38ª
Volta ao Alentejo”, a realizar entre 23 e 27 de junho – A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer
favorável quanto à realização da prova velocipédica “38.ª Volta ao Alentejo”, organizada pela Podium
Events, S.A. , entre 23 e 27 de junho de 2021.-------------------------------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de ratificação do Despacho do Senhor Presidente que alterou a red ação da medida
3) constante da proposta de prorrogação de medidas de emergência económica e social COVID -19Atualização, aprovada pela câmara na reunião de 24 de março de 2021 – A Câmara ratificou por
unanimidade o Despacho do Senhor Presidente de 29 de abril de 2021, através do qual alterou a redação
da terceira medida constante da proposta de prorrogação das medidas de emergência económica e social
no âmbito da pandemia da COVID-19, aprovada pela Câmara Municipal na reunião de 24 de março de
2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A terceira medida dessa proposta que tinha o seguinte teor:-----------------------------------------------------------“3) suspender o pagamento de rendas dos estabelecimentos comerciais propriedade da autarquia, at é 30
de junho de 2021”,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -passou a ter a seguinte redação:------------------------------------------------------------------------------------------------“3) suspender o pagamento de rendas dos estabelecimentos comerciais propriedade da autarquia até 30
de junho de 2021; desde que cumulativamente a sede da arrendatária seja no Concelho de Viana do
Alentejo e que o seu volume de negócios, no ano de 2020, não tenha sido superior a 100 000,00€ (cem mil
euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de ratificação do Protocolo celebrado com a Escola Profissional de Alvito, aprovado
por Despacho do Senhor Vice - Presidente e relativo à admissão de um estagiário no Município, no
período entre 28 de abril e 30 de junho de 2021 (Carolina Fonseca dos Santos) – A Câmara ratificou por
unanimidade o Protocolo celebrado com a Escola Profissional de Alvito, relativo à admissão no Município
da estagiária Carolina Fonseca dos Santos, no período compreendido entre 28 de abril e 30 de junho de
2021, aprovado por despacho do Senhor Vice – Presidente a 28 de abril de 2021.--------------------------------Ponto nove) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação
de Viana do Alentejo e Aguiar, como comparticipação nas despesas de realização de testes COVID -19 aos
alunos – 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 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) como comparticipação nas despesas de
realização de testes COVID-19 aos alunos.----------------------------------------------------------------------------------- -Ponto dez) Proposta de fixação de preço de venda da moeda de metal, identificativa do KM551, em
Alcáçovas, da coleção de moedas “Os 35 Municípios da E.N 2”, incluindo a bolsa respetiva – Nos termos
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da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou, com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz,
fixar em 2,00€ (dois euros) com IVA incluído, o preço da moeda de metal, identificativa do quilómetro 551
da Estrada Nacional 2 (em Alcáçovas), inserida na coleção de moedas “Os 35 municípios da N 2” e respetiva
bolsa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de alteração pontual da sinalização rodoviária em Alcáçovas, por ocasião da
passagem da 23ª edição do Portugal de Lés-a-Lés, no dia 5 de junho de 2021 – Nos termos da proposta
da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a seguinte
alteração pontual de sinalização rodoviária em Alcáçovas, no dia 5 de junho de 2021, por ocasião da
passagem da 23.ª edição do Portugal de Lés-a-Lés:------------------------------------------------------------------------- Trânsito proibido na Avenida Alexandre Herculano (Jardim Público/ Campo de Futebol e Centro Cultural). - Estacionamento proibido na Praça da República.-------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de renovação de Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos termos da
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal aplicável,
a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do cartão social do Reformado, Pensionista e
Idoso de Rosa Maria Charrua Parrado, residente em Viana do Alentejo.---------------------------------------------Ponto treze) Proposta de prorrogação do prazo de execução da Empreitada de Requalificação Paisagista
e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo – Pela Empresa
MANTEIVIAS – Engenharia e Construção, S.A., adjudicatária da Empreitada de Requalificação Paisagista e
Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires em Viana do Alentejo, foi apresentado
um pedido de prorrogação do prazo de execução desta empreitada por 90 dias, ou seja, até 31 de agosto
de 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos da informação da respetiva fiscalização, são confirmados os motivos justificativos do pedido
de prorrogação, concretamente as sucessivas alterações no projeto de eletricidade, as chuvas verificadas
e as dificuldades de obtenção de mão de obra e materiais.--------------------------------------------------------------Assim, o Senhor Presidente propôs o deferimento do pedido de prorrogação apresentado, não conferindo
o mesmo o direito a revisão de preços ou a qualquer tipo de indeminização ao empreiteiro com a alegação
do direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato.-------------------------------------------------------------A proposta de prorrogação de prazo até 31 de agosto de 2021 foi aprovada com três votos favoráveis e
duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz. --------------------Ponto catorze) Proposta de ratificação da 12ª 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, foi ratificada a 12.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------- --
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Ponto quinze) Proposta de ratificação da 13ª 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, foi ratificada a 13.º alteração permutativa ao Orçamento da Despesa.--------------------------------------- -Ponto dezasseis) Proposta de ratificação da 10ª alteração permutativa no Plano de Atividades Municipais
Com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José
Filipe Cruz, foi ratificada a 10.ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais.----------------------Ponto dezassete) Proposta de aprovação da 14ª 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, foi ratificada a 14.ª proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Despesa.-----------------------Ponto dezoito) Proposta de aprovação da 11ª 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, foi ratificada a 11.ª proposta de alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais. -----Ponto dezanove) Proposta de aprovação da 8ª alteração permutativa ao Plano Plurianual de
Investimentos - Com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis
Miguel Duarte e José Filipe Cruz, foi ratificada a 8.ª proposta de alteração permutativa ao Plano Plurianual
de Investimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Pedido de legalização e isenção de pagamento de taxas, no âmbito do Processo n.º 37/21,
cujo requerente é Sport Clube Alcaçovense – Nos termos da proposta da Divisão de Administração
Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 37/21, cujo requerente é o Sport Club Alcaçovense, a
Câmara deliberou por unanimidade:-------------------------------------------------------------------------------------------a) Notificar a entidade requerente para que no prazo máximo de 30 dias a contar da data de receção
da notificação, apresente o pedido de legalização relativo a obras realizadas no imóvel sito na
Travessa de SãoTeotónio, n.ºs 3 e 5 e Avenida Alexandre Herculano, em Alcáçovas,-------------------b) Reconhecer que o Sport Club Alcaçovense preenche os requisitos previstos na alínea c) do n.º 2 do
artigo 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas do Município de Viana do Alentejo, para poder
beneficiar da isenção das taxas urbanísticas devidas pela realização da operação urbanística
destinada a utilização própria da Associação, desde a entrada do projeto para apreciação até à
respetiva licença de utilização,----------------------------------------------------------------------------------------c) Deferir o pedido de isenção do pagamento de taxas urbanísticas pela entrada do procedimento, as
quais importam em 16,10€ (dezasseis euros e dez cêntimos) .-----------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de envio de notificação ao Sporting Clube de Viana do Alentejo, no âmbito
do Processo n.º 21/21 e de isenção ao pagamento das respetivas taxas – Nos termos da proposta da
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Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 31/21, cujo requerente é o
Sporting Clube de Viana do Alentejo, a Câmara deliberou por unanimidade:---------------------------------------a) Notificar a entidade requerente para que no prazo máximo de 60 dias a contar da data de receção
da notificação, apresente os elementos instrutórios em falta no âmbito do pedido de legalização
de obras de edificação no imóvel sito na Azinhaga do Campo da Bola, em Viana do Alentejo, -------b) Notificar a entidade requerente para apresentar a documentação necessária à instrução e
fundamentação do pedido de dispensa do pagamento das taxas municipais referentes ao pedido
de legalização.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas e trinta minutos, tendo a minuta
desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.--------------------------------------------------------- ---------------

Eu,

, A Chefe de Divisão, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

