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CÂMARA MUNICIPAL 
DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ____________ 

ATA N.º 11/2021 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 02/06/2021 
 
 

 

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 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE                        
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 16:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS:   FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 27/05/2021 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.331,04 € 

FUNDOS DE MANEIO  .................................................................................................................................................. 4.052,00 € 

FUNDO DE MANEIO 4 – JOÃO LUIS FOUTO LOURENÇO……………………………………………………………………………………………….. 1.500,00 €  

FUNDO DE MANEIO 5 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA  ........................................................................................ 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 6 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES  ........................................................................ 52,00 € 

FUNDO DE MANEIO 7 – PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO ........................................................................................... 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 9 – DANIELA DA CONCEIÇÃO BANHA PALHAIS  .................................................................................... 500,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  .......................................................................................................... 1.793.172,96 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .............................................................................................................    759.299,73 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................................... 3.741,09 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 4.422,87 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950 ................................................................................................................. 19.490,45 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050 ................................................................................................................... 5.430,67 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006435350 ................................................................................................................. 93.551,22 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  .................................................................................................. 303.889,22 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00007085230 – CENSOS 2021  ......................................................................................... 13.000,00 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00007105850 ................................................................................................................. 15.363,48 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ................................................................................................................ 410.801,74 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................................... 148.013,33 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................................... 148.631,27 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ............................................................................................................... 40.468,44 € 

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

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214 ............................................................................................................. 277.794,49 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................................... 2.299.093,45 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 2.148.500,04 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................... 150.593,41 € 
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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 1-A/2021, de 13  de  janeiro, que  através  do  seu  artigo 2.º  alterou o  artigo 3.º da Lei n.º 

1-A/2020, de 19 de março, possibilitando que até 31 de dezembro de 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 5 de maio de 2021; ---------------------------- 

3) Informação sobre atividade da Câmara; ----------------------------------------------------------------------------------- 

4) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo Senhor Vice-Presidente no uso de competência 

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

5) Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que determinou uma transferência de verba 

para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, no âmbito das despesas relativas à cerimónia de 

reabertura do Santuário de Nossa Senhora D’Aires; ----------------------------------------------------- 

6) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 10 relativo à Empreitada de Construção do Centro 

Social de Aguiar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

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

8) Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; ----------------------------------- 

9) Proposta de deliberações relativas ao Programa Ocupacional de Tempos Livres “Summer 2021”; -------- 

10) Proposta de aprovação da 15.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa; -------------------------- 

11) Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

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

12) Pedido de Legalização no âmbito do Processo n.º 4/21 cuja requerente é a Sociedade 

Capaconselhamento  – Aconselhamento e Psicoterapia, Unipessoal, Lda.; ------------------------------------------ 

13) Pedido de Legalização no âmbito do Processo n.º 172/20 cujo requerente é Manuel Adriano Camelo 

Dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: 

Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos:   
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- O Senhor Presidente informou que Alcáçovas irá receber a caravana do “Portugal de Lés-a-Lés”, na 

terceira e última etapa, agendada para o próximo dia 5 de junho. Esta 23.ª edição, promovida pela 

Federação de Motociclismo de Portugal, é dedicada à Rota da EN2 – Estrada Nacional 2 e decorrerá entre 

os dias 2 e 5 de junho, ligando Chaves a Faro, ao longo dos 738 quilómetros da referida estrada. Este é o 

primeiro “Portugal de Lés-a-Lés” temático, estimando a organização a participação de várias centenas de 

motociclistas, aliando a resistência e a aventura à vertente turística. Para além da visita ao Paço dos 

Henriques, os participantes terão a oportunidade de apreciar uma mostra de artesanato característico do 

Concelho, nomeadamente os Chocalhos e a Olaria, bem como de levar a gastronomia local, com destaque 

para a Doçaria Conventual e Palaciana. Para assinalar esta iniciativa, serão editados passaportes da  Rota 

da EN2 com o logotipo do evento, os quais poderão ser carimbados ao longo dos 35 Concelhos 

atravessados pela estrada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que este Município, ciente do papel relevante dos jovens e com vista a 

estimular a sua participação e cidadania ativa, aderiu à Rede Nacional de Municípios Amigos da 

Juventude, uma plataforma de contacto e compromisso do movimento associativo juvenil e do poder 

local, com o intuito de implementar reais políticas de juventude. Promovida pela FNAJ – Federação 

Nacional das Associações Juvenis, que integra mais de mil associações deste tipo, a rede tem como 

finalidade a partilha de boas práticas, assim como a criação de estratégias e a promoção de sinergias 

associativas e municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no âmbito dos trabalhos de manutenção efetuados em vários 

equipamentos municipais e públicos, o Município procedeu à pintura exterior do Mercado Municipal de 

Alcáçovas e do edifício da antiga Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, situado na Praça da 

República. Estas ações, que se vêm mantendo ao longo do tempo, assentam na preocupação do 

Município em manter os edifícios municipais limpos, cuidados e funcionais para um melhor usufruto do 

espaço público. O Senhor Presidente acrescentou que foram também abertos ao público os Sanitários da 

Praça da República, em Viana, depois de terem estado encerrados, não só por motivos relacionados com 

a pandemia da Covid-19, mas também pela intervenção de que foram alvo. Sobre a referida intervenção, 

o Senhor Presidente recordou que a obra orçada em cerca de 15 900,00€ (quinze mil e novecentos 

euros), financiada por Fundos Comunitários em 85%, visou dotar as instalações de iluminação mais 

eficiente, novos equipamentos e, sobretudo, permitir o acesso a cidadãos com mobilidade reduzida. 

Registou-se um ligeiro atraso na conclusão dos trabalhos devido a dificuldades de entrega de materiais 

pelos fornecedores, justificadas pela pandemia. ----------------------------------------------------------------------------  
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- O Senhor Presidente informou que o Gabinete de Apoio ao Consumidor a funcionar no Município 

retomou o atendimento presencial desde o passado mês de abril, depois do mesmo ter sido suspenso 

devido à situação pandémica, sendo efetuado telefonicamente ou online. O Senhor Presidente recordou 

que o atendimento é realizado de forma gratuita por um jurista da DECO – Associação Portuguesa de 

Defesa do Consumidor, mediante marcação prévia, nas instalações do Município, na última sexta-feira de 

cada mês, entre as 14h e as 17h. A marcação deve ser efetuada no GADE – Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico, através dos endereços gadecon@cm-vianadoalentejo.pt ou 

atendimento@cm-vianadoalentejo.pt, ou através do telefone 266 930 010. Esta iniciativa visa prestar 

informação na resolução de conflitos de consumo e em situações de sobre-endividamento das famílias, de 

modo a que possam fazer as escolhas de consumo mais acertadas, conseguindo uma melhor gestão do 

seu orçamento. Estes atendimentos são feitos ao abrigo de um protocolo de cooperação celebrado entre 

o Município e a DECO em 25 de outubro de 2012 e que veiculou a criação do Gabinete de Apoio ao 

Consumidor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 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 

neste Concelho, o Senhor Presidente referiu que após quase dois meses sem registo de qualquer caso 

positivo de Covid-19 no Concelho, foram agora detetados dois casos, de acordo com a informação da DGS 

– Direção Geral da Saúde / Departamento de Saúde Pública da ARS – Administração Regional de Saúde 

do Alentejo. Face ao exposto, o Senhor Presidente renovou as recomendações para o cumprimento das 

orientações da DGS e de outras entidades oficias, apelando à responsabilidade individual de cada um.  -----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre as medidas nacionais de combate à pandemia, o Senhor Presidente referiu que o estado de 

calamidade foi renovado, vigorando até às 23:59 horas do dia 13 de junho. As medidas a vigorar neste 

período para a generalidade do território nacional continental, correspondem, no essencial, às que 

vigoraram desde 1 de maio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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/  

- O Senhor Presidente informou ainda sobre o ponto de situação da vacinação no neste Concelho, 

referindo que a mesma está a decorrer dentro do previamente estipulado, com normalidade, segundo 

mailto:gadecon@cm-vianadoalentejo.pt
mailto:atendimento@cm-vianadoalentejo.pt
https://covid19estamoson.gov.pt/plano-desconfinamento.../
https://www.cm-vianadoalentejo.pt/municipe/areas-de-acao/saude/covid-19/
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informação dos responsáveis da Saúde. O Município continua a apoiar esta área da saúde através de 

várias ações, quer do ponto de vista logístico, quer financeiro. --------------------------------------------------------- 

 

- 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 a outras Entidades. ---------------------------------  

- O Senhor Presidente informou que prossegue a análise de instrumentos vários de modo a apoiar a 

população do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- O Senhor Presidente referiu 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. -------------------------------------- O 

Senhor Presidente renovou e reforçou o apelo à responsabilidade 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; 

 usando máscara; 

 desinfetando as mãos. 

Ainda no Período de Antes da Ordem do Dia, o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, referindo-se à 

Passagem por Alcáçovas do “Portugal de Lés-a-Lés” e ao facto do Senhor Presidente ter dito que foram 

tomadas as devidas precauções, este Vereador pediu que o Senhor Presidente explicasse melhor que 

medidas cautelares foram tomadas dado que a iniciativa certamente envolverá um grande número de 

pessoas, com os inerentes perigos de contágio. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Também o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte voltou a abordar o assunto do sinal de sentido proibido 

que se encontra numa vereda sem saída, no lado esquerdo da Rua da Creche em Viana do Alentejo e a 

que já fez referência na reunião da Câmara Municipal de 5 de maio de 2021. Este Vereador referiu que a 

visita do Senhor Vereador Paulo Manzoupo ao local parece não ter sido eficaz, dado que o sinal ainda lá 

continua. O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte apelou no sentido da sua retirada, dado que fica 

bastante mal um sinal de trânsito no meio do campo, sem qualquer utilidade. ------------------------------------ 

- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse ainda ter passado na Estrada Viana – Alcáçovas, 

constatando que apesar dos cortes que foram feitos nalguns ramos de árvores, há ainda situações que 

não estão completamente resolvidas, podendo criar algum risco para os automobilistas. Em sua opinião, 
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sendo uma situação relativamente fácil de resolver, deverá ser resolvida para evitar riscos 

desnecessários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Quanto ao evento “Portugal de Lés-a-Lés”, o Senhor Presidente disse que teria sido preferível que a 

passagem por Alcáçovas ocorresse mais adiante no tempo. Contudo, a organização nacional escolheu 

este período e o Município não quis ficar alheio, atendendo à importância do Projeto da Estrada Nacional 

2. Disse o Senhor Presidente que o Município fará uma pequena oferta de alguns produtos tradicionais no 

âmbito da doçaria e da padaria, no sentido de que os participantes “peguem e levem”, estando também 

disponíveis artigos de artesanato local, nomeadamente chocalhos e peças de olaria. O Senhor Presidente 

disse que este evento, embora implique um aglomerado de pessoas, conta com uma organização 

habituada a realizar a iniciativa e que certamente não deixará de ter os cuidados necessários no contexto 

atual. Disse o Senhor Presidente que se o Município não participasse tão ativamente na iniciativa, os 

motards passariam e parariam à mesma em Alcáçovas, embora certamente de uma forma menos 

incisiva. ---------- 

O Senhor Presidente salientou ainda que principalmente ao fim de semana há grupos informais que fazem 

o percurso da Estrada Nacional 2 e que param em Alcáçovas, não podendo o Município impedir que isso 

aconteça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, o Senhor Presidente sublinhou que em sua opinião o Projeto da Estrada Nacional 2 é um 

projeto com muito futuro, particularmente para a Freguesia de Alcáçovas mas não só pois há a 

informação de que muitos dos visitantes de Viana, fazem o percurso da Estrada Nacional 2. Assim, pelo 

futuro, não quis o Município deixar de acolher a passagem do grupo de motards, neste evento que requer 

muita prudência mas relativamente ao qual existe a expetativa de que tudo correrá bem. ----------- 

- Quanto ao sinal de trânsito a que mais uma vez se referiu o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, o 

Senhor Presidente considerou que a situação deverá ser reanalisada. ------------------------------------------------ 

- O Senhor Vice-Presidente, quanto às árvores na Estrada Viana-Alcáçovas, a que aludiu o Senhor 

Vereador Luis Miguel Duarte, recordou que na sequência deste Vereador ter referido a existência de 

ramos secos nessas árvores que poderiam criar algum perigo aos automobilistas, a Proteção Civil 

procedeu à respetiva marcação e esses ramos foram todos cortados. Disse também o Senhor Vice-

Presidente já ter ficado esclarecido que o incidente do espelho partido no autocarro municipal, nada teve 

a ver com os ramos das árvores, tendo decorrido do cruzamento de dois veículos pesados que se tocaram, 

partindo o espelho do lado de dentro. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente, contudo, admitiu que possa haver necessidade de efetuar algum desbaste em 

árvores de grande porte, devendo a Proteção Civil verificar o assunto. ---------------------------------------------- 
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- Ainda a este propósito, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo referiu que nesta altura do ano é normal 

que os ramos das árvores estejam maiores e pendam para a estrada. Contudo, segundo referiu, tal não 

significa que criem perigo para os automobilistas. Acrescentou que é na época de Inverno que se 

costumam fazer as podas, duvidando que agora seja possível cortar azinheiras ou sobreiros sem que se 

comprove que efetivamente estão a causar algum perigo. -------------------------------------------------------------- 

- Quanto ao sinal de trânsito referido pelo Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, o Senhor Vereador Paulo 

Manzoupo referiu que provavelmente deverá o mesmo ser retirado. ------------------------------------------------ 

- O Senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se já existe alguma decisão quanto à realização da 

Feira das Alcáçovas e da Feira D’Aires no corrente ano. ------------------------------------------------------------------ 

- O Senhor Presidente, quanto às feiras, disse que provavelmente haverá decisão quanto à sua realização, 

na próxima semana. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 5 de maio de 2021 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 5 de maio de 2021. --------------------

---------- 

Ponto três) Informação sobre atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou que no dia 20 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. ---

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no dia 21 de maio reuniu o Núcleo Executivo da Rede Social de Viana 

do Alentejo, através de videoconferência, tendo participado representantes da CMVA – Câmara 

Municipal de Viana do Alentejo, da Associação Terras Dentro, da Associação Terra Mãe, do Serviço Local 

de Segurança Social e também a Coordenadora do CLDS 4G (Contrato Local de Desenvolvimento Social de 

4.ª Geração) – Rumo Certo. Foram transmitidas algumas informações relacionadas com o momento, 

tendo-se concluído que as entidades da área social continuam a dar resposta à população e a articular 

entre si muito regularmente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no dia 28 de maio 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, realizada por videoconferência. -------------------------------- 
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- O Senhor Presidente informou que também no dia 28 de maio, o Senhor Vice-Presidente participou no 

Encontro “Novas Competências das Autarquias na Intervenção Social”,  que decorreu no Auditório da 

CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, em Évora, promovido pela 

EAPN Portugal – Rede Europeia Anti Pobreza, em parceria com a ANAM – Associação Nacional de 

Assembleias Municipais. O Município de Viana do Alentejo esteve representado no Painel “Quadro 

Financeiro Plurianual 2021-2027 e Visão Estratégica para o combate à pobreza a nível local”. ---------------- 

- O Senhor Presidente referiu que no dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, o Município assinalou a data 

entregando uma pequena lembrança (lancheira) a todas as crianças do berçário, do Ensino Pré-Escolar e 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico, da rede pública e da rede privada das escolas do Concelho. -------- 

A Direção do AEVA – Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo decidiu que não se realizariam 

atividades nos moldes anteriores devido à situação pandémica que ainda vivemos. ----------------------------- 

Ainda no dia 1 de junho, à noite, para assinalar o Dia da Criança e também o primeiro aniversário do Polo 

da Biblioteca de Alcáçovas, a funcionar no Paço dos Henriques, o Município promoveu uma Sessão de 

Contos, com Cristina Taquelim, transmitida em direto no Facebook. Cristina Taquelim é uma figura de 

referência no panorama nacional, licenciada em psicologia educacional e pós-graduada em Ciências 

Documentais. Foi durante quase trinta anos mediadora da leitura e técnica assessora da administração 

local na Biblioteca Municipal de Beja, onde coordenou projetos de mediação da leitura e de narração 

oral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que também no dia 1 de junho reuniu com responsáveis da DECO – 

Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, com o objetivo de alargar a parceria a novas áreas de 

ação. Esta necessidade advém das solicitações e pedidos de informação que chegam à DECO sobre 

programas de apoio ao arrendamento (regionais, nacionais ou internacionais), sobre energia (na 

perspetiva do combate à pobreza energética, na qual os cidadãos não têm capacidade financeira para o 

pagamento das faturas da energia), entre outros. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Ponto cinco) Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que determinou uma 

transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, no âmbito das 

despesas relativas à cerimónia de reabertura do Santuário de Nossa Senhora D’Aires – A Câmara 

ratificou por unanimidade o despacho do Senhor Presidente exarado a 26 de maio de 2021, 
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determinando a transferência de 17 620,00€ (dezassete mil seiscentos e vinte euros) para a Fábrica da 

Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, para comparticipação nas despesas de reabertura do Santuário de 

Nossa Senhora D’Aires. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

Ponto seis) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 10 relativo à Empreitada de Construção 

do Centro Social de Aguiar – A Câmara aprovou por unanimidade o Auto de Medição n.º 10, relativo à 

Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar, no montante de 33 164,67€ (trinta e três mil cento 

e sessenta e quatro euros e sessenta e sete cêntimos). ---------------------------------------------------------- 

Ponto sete) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais – 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 relativas ao 1.º trimestre de 2021: 

- Para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo – 180,00€ (cento e oitenta euros); 

- Para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo – 180,00€ (cento e oitenta euros); 

- Para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo – 180,00€ (cento e oitenta euros). 

Ao abrigo do mesmo Regulamento e também com base nas propostas da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, a Câmara deliberou, sem a participação do Senhor Vice-Presidente por se encontrar 

impedido, transferir para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas”, as seguintes verbas relativas 

ao 1.º trimestre de 2021: 

• Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas” – 180,00€ (cento e oitenta euros); 

• Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas – 180,00€ (cento e oitenta euros); 

• Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do Cante” – 180,00€ (cento e oitenta euros). 

Ponto oito) Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos termos 

da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal 

respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social do Reformado, Pensionista e 

Idoso aos seguintes munícipes residentes em Viana do Alentejo: 

- Maria das Dores Destapado Mira Agostinho 

- Maria Emília Galego Pires Bico 

- Maria José Casaca Pereira Baguinho  

Ponto nove) Proposta de deliberações relativas ao Programa Ocupacional de Tempos Livres “Summer 

2021 – O Senhor Presidente, relativamente à proposta sobre o Programa Ocupacional de Tempos Livres 

“Summer”, referiu que após ter sido realizado algum trabalho pelos Técnicos da Divisão de 
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Desenvolvimento Social e Humano, considerou-se existirem condições para retomar, em 2021, o 

Programa “Summer”, embora com algumas restrições. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente acrescentou que atendendo ao contexto, as limitações serão de vários níveis, 

designadamente a redução do número de inscrições em cerca de 25% e a redução dos montantes a pagar 

dado que a oferta de atividades não será tão abrangente. ------------------------------------------------------- 

Assim, proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano foi apresentada a seguinte proposta 

quanto ao Programa Ocupacional de Tempos Livres “Summer 2021”: 

A) Número máximo de inscrições por freguesia: 

- Freguesia de Aguiar – 25;  

- Freguesia de Viana do Alentejo – 45.  

 

B) Montante a pagar pela inscrição, de acordo com os escalões de rendimentos da Segurança Social: 

> 1.º Escalão – 3,50€;  

> 2.º Escalão – 7,50€;  

> 3.º Escalão – 10,00€;  

> 4.º Escalão – 12,50€;  

> 5.º Escalão – 15,00 €.  

C) Preço das refeições: 

> Crianças e adultos – 2,00€ 

D) O programa terá início a 12 de julho e terminará a 3 de setembro de 2021. 

Votada a proposta, foi a mesma aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos 

Senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz. -------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de aprovação da 15.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 aprovou a 15.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa. ------------------------

-------- 

Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo  – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo a importância de 3 756,00€ (três mil setecentos e cinquenta e seis 

euros) para comparticipação nas despesas relacionadas com a aquisição de diversos equipamentos, no 

âmbito das atividades relacionadas com a Proteção Civil (redes, telefones, internet). --------------------------- 
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Ponto doze) Pedido de Legalização no âmbito do Processo n.º 4/21 cuja requerente é a Sociedade 

Capaconselhamento – Aconselhamento e Psicoterapia, Unipessoal, Lda.  – Nos termos da Informação 

Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 4/21, cuja 

requerente é a Sociedade Capaconselhamento – Aconselhamento e Psicoterapia, Unipessoal, Lda.; a 

Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis 

Miguel Duarte e José Filipe Cruz, deferir o pedido de legalização de alteração da fachada do prédio sito 

em Alcáçovas, na Estrada Nacional 2, n.ºs 24 e 26 e Beco das Casa Novas, nº 13. --------------------------------- 

Ponto treze) Pedido de Legalização no âmbito do Processo n.º 172/20 cujo requerente é Manuel 

Adriano Camelo Dias – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e 

Processual relativa ao Processo n.º 172/20, cujo requerente é Manuel Adriano Camelo Dias; a Câmara 

deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis Miguel 

Duarte e José Filipe Cruz, deferir o pedido de legalização de obras executadas no prédio sito na Rua Bento 

de Jesus Caraça, n.ºs 2, 2 A e 4, em Alcáçovas. --------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas, tendo a minuta desta ata sido 

aprovada por unanimidade no final da mesma. -----------------------------------------------------------------------------  

 

 Eu,                                                                                                                      ,Chefe da DGR, a subscrevi.  

 

O Presidente, 

  

Os Vereadores, 

 


