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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________  __________
 ____________  __________ 

ATA N.º 17/2021. 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 25/08/2021 
 

Participações por videoconferência (Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a redação dada pela Lei n.º 13-B/2021, de 5 de abril) 
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: 17:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS:   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 19/08/2021 

CAIXA  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 4 932,07€ 

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

FUNDO DE MANEIO 3 – 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 8 – DANIELA CONCEIÇÃO BANHA PALHAIS .......................................................................................... 500,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS .............................................................................................................  2.098.485,21 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ...............................................................................................................   1. 022.645,14 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  .......................................................................................................................  1.955, 00 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330  ........................................................................................................................  4.283,82 € 

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  ......................................................................................................  136.017,88 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00007105850 ........................................................................................................................ 19.504,61 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ......................................................................................................................  427.421,72€ 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ................................................................................................................  158.149,40 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ...............................................................................................................  165.886,95 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ....................................................................................................................  40.348,69 € 

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...................................................................................................................................... 2 428.276,52 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS  .........................................................................................................................................  2 288.271,57€ 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ..................................................................................................................................  140.004,95 € 
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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 13-

B/2021, de 5 de abril, 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. ------------------------------------------------------------ 

É a seguinte a ordem de trabalhos da presente reunião: ------------------------------------------------------------------ 

1) Proposta de aprovação da ata em minuta; -------------------------------------------------------------------------------- 

2) Informação sobre a atividade da Câmara; --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4) Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central; --- 

5) Proposta de ratificação do despacho do Sr. Vice-Presidente de 19 de agosto de 2021, que concedeu a 

Licença Especial de Ruído a Maria João Calhau Caeiro (realização de uma Audição Musical com música ao 

vivo no Bar das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo); --------------------------------------------------------------- 

6) Proposta de deliberação no âmbito do processo n.º 32/21 cujo requerente é a Cabeça de Casal da 

Herança de Mª Luisa das Dores Arcadinho Chora; -------------------------------------------------------------------------- 

7) Proposta de ratificação do despacho do Sr. Vice-Presidente de 20 de agosto de 2021, que concedeu a 

Licença Especial de Ruído a Sabores do Cerrado – Atividades Hoteleiras e Similares, Lda.; ---------------------- 

8) Proposta de ratificação da 22.ª alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa; ----------------------------

9) Proposta de ratificação da 11.ª alteração Permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos; -------------- 

10) Proposta de ratificação da 15.ª alteração Permutativa ao Plano de Atividades Municipais; ---------------- 

11) Proposta de aprovação da 23.ª alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa; --------------------------- 

12) Proposta de aprovação da 12.ª alteração Permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------- 

13) Proposta de aprovação da 16.ª alteração Permutativa ao Plano de Atividades Municipais; ---------------- 

14) Proposta de aprovação da abertura do procedimento de candidaturas para atribuição de lotes na Horta 

Comunitária no Concelho de Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------- 

15) Proposta de emissão de parecer favorável quanto à realização do Passeio Todo o Terreno Reguengos 

de Monsaraz – Mafra 2021; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16) Proposta de atribuição de apoios ao 1.º Ciclo e ao Ensino Pré-Escolar no âmbito da Ação Social Escolar; 

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

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

18) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana do 

Alentejo e Aguiar (apoio à organização da viagem de Finalistas); ------------------------------------------------------- 
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19) Proposta de deferimento de pedidos de intervenção no âmbito da “Oficina Domiciliária”; ----------------- 

20) Proposta de Renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; --------------------------------- 

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

do Alentejo (comparticipação nas despesas relacionadas com a vacinação da população no âmbito da 

pandemia por COVID-19); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22) Proposta de transferência de verba para a “Associação Trata-me Bem, Associação de Proteção Animal” 

(despesas de deslocações, cuidados médico-veterinários e alimentação de gatos recolhidos); ----------------- 

23) Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo – Pólo da 

Cáritas de Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24) Proposta de submissão à Assembleia Municipal da designação de um representante na Equipa para a 

Igualdade na Vida Local (EIVL); --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25) Proposta de submissão à Assembleia Municipal para aprovação da minuta de contrato de Cooperação 

Interadministrativo para Obras de Construção do Novo Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana 

de Viana do Alentejo. 

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 14 de agosto faleceu o Mestre Chocalheiro Gregório Sim Sim, 

com 87 anos de idade. O Município de Viana do Alentejo manifestou publicamente o mais profundo pesar 

pelo falecimento do Mestre Gregório, figura maior da Arte Chocalheira, tendo endereçado à família 

enlutada as mais sentidas condolências. Em nome do Executivo Municipal, o Sr. Presidente renovou o 

profundo pesar.  

Natural de Alcáçovas, o Mestre Gregório Sim Sim dedicou-se de alma e coração ao fabrico de chocalhos, 

perpetuando na memória de todos uma arte que ajudou a salvaguardar. O Senhor Presidente recordou 

que, após a inscrição do Fabrico de Chocalhos como Património Cultural Imaterial da Humanidade com 

Necessidade de Salvaguarda Urgente, pela UNESCO, e integrado na Mostra de Doçaria, a 6 de dezembro 

de 2015, os Mestres Chocalheiros e Esquilaneiros, entre os quais o Mestre Gregório, o coordenador da 

candidatura, Paulo Lima, e o presidente da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo 

à época, Ceia da Silva, foram homenageados pelos Excelentíssimos Senhores Ministros da Cultura, Dr. João 

Soares, e da Agricultura, Dr. Luís Capoulas Santos, numa iniciativa promovida pelo Município e pela Junta 

de Freguesia de Alcáçovas. Salientou, ainda, que em 2016, no dia 13 de janeiro, durante as comemorações 

da Restauração do Concelho, o Mestre Gregório Sim Sim foi distinguido com a Medalha de Honra do 

Município. Todavia, considerou que a maior homenagem aos Mestres Chocalheiros e à sua arte foi a 

inscrição do Fabrico de Chocalhos como Património Cultural Imaterial da Humanidade com Necessidade 
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de Salvaguarda Urgente, pela UNESCO, em 2015, conforme referido acima. O executivo está convicto que 

todos os Mestres sentiram que a sua arte, e eles próprios, foram valorizados à escala mundial. --------------  

No âmbito do Projeto “5 Estrelas”, um projeto intermunicipal de Combate ao Insucesso Escolar, o Senhor 

Presidente informou que, durante o ano letivo 2020/2021, foi feita a promoção da utilização da plataforma 

de aprendizagem, colaboração e partilha “5 Estrelas” junto da comunidade educativa com ações de 

promoção da plataforma junto das turmas, ações para os encarregados de educação, divulgação de 

desafios e atividades no Facebook do Município, lançamento de iniciativas municipais e concursos 

nacionais, bem como a possibilidade de realizar explorações da plataforma em contexto de sala, com o 

apoio da técnica da equipa multidisciplinar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Entre outubro de 2020 e junho de 2021 foi dinamizado o projeto “Literacia Emocional – Os valores”, com 

as turmas do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico do AEVA – Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo, onde, através de histórias e dinâmicas foram trabalhados valores e temáticas como 

honestidade, respeito, solidariedade, igualdade de género, bullying, união, liberdade e justiça. ---------------  

A nível da Equipa Multidisciplinar (Intervenção Psicossocial e Psicoeducativa), foram efetuados 208 

atendimentos/apoios individualizados e assegurados durante o confinamento, foram realizados Programas 

de Competências Pessoais e Sociais, foram dinamizados jogos e ações de sensibilização, cujo propósito foi 

desenvolver a relação e a comunicação, bem como fomentar a autonomia. ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente concluiu referindo que, de acordo com os Técnicos do projeto, todas estas dinâmicas 

e intervenções revelaram-se adequadas à realidade envolvente e foram atingidos os objetivos propostos, 

nomeadamente prevenir o abandono escolar precoce, promover a valorização e o envolvimento escolar. - 

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 

Concelho de Viana do Alentejo, o Senhor Presidente transmitiu que, à data se registavam 7 casos ativos, 

segundo os dados disponíveis, da ASP – Autoridade de Saúde Pública. ----------------------------------------------- 

Sobre as medidas a nível nacional, o Conselho de Ministros aprovou, no dia 19 de agosto, a resolução que 

declara a situação de contingência em todo o território nacional continental, até às 23h59 do dia 30 de 

setembro. Com cerca de 70% da população vacinada, o Governo antecipou as medidas de 

desconfinamento, previstas para a segunda fase, para o dia 23 de agosto. Assim, desde o dia 23 de agosto:  

 - Restaurantes, cafés e pastelarias passam a ter limite máximo de 8 pessoas por grupo no interior e 15 

pessoas por grupo em esplanadas; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Espetáculos culturais com 75% de lotação; --------------------------------------------------------------------------------- 

 - Eventos (nomeadamente casamentos e batizados) passam a ter limite máximo de 75% da lotação; ------- 

 - Transportes públicos sem limites de lotação. ------------------------------------------------------------------------------ 

Os serviços públicos só passarão a funcionar sem marcação prévia a partir do dia 1 de setembro. ------------ 
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Esta é a segunda das três fases definidas pelo Governo no Plano de Levantamento de Medidas. A próxima 

e última fase entrará em vigor quando 85% da população estiver totalmente vacinada. ------------------------- 

Todas as medidas em vigor e demais informações podem ser consultadas em 

https://covid19estamoson.gov.pt/  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 referiu ainda que o Município continua a apoiar esta área da saúde, através de várias 

ações, como já temos mencionado, quer do ponto de vista logístico, quer financeiro. --------------------------- 

 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, quer às 

Famílias, quer às Empresas e a outras Entidades. -------------------------------------------------------------------------- 

O Município continuará igualmente 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 terminou reforçando o apelo à responsabilidade individual de cada um, 

recomendando a todos uma atitude prudente e atenta às orientações da DGS – Direção-Geral da Saúde 

e de outras entidades oficias, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------- 

- Manter o distanciamento social; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Usar máscara; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Desinfetar as mãos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Luís Miguel Duarte, referiu que à semelhança do voto de pesar apresentado à família do Mestre 

Chocalheiro Gregório Sim Sim, também quer apresentar um sentido voto de pesar aos familiares do Mestre 

Simão que também faleceu, entretanto. Para o Vereador Luís Miguel também o mestre Simão teve grande 

valor, numa área completamente diferente, como é do conhecimento de todos. Um grande Mestre na área 

da madeira, que durante muitos anos exerceu a sua profissão com grande arte e com grande habilidade. - 

Foi unanime a apresentação de um voto de pesar aos familiares do Mestre Simão. ------------------------------- 

O Senhor Presidente perguntou se havia mais algum assunto a tratar antes da Ordem do Dia, não havendo, 

entrou-se de seguida na ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um) A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata em minuta, no final da reunião, nos termos 

do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------- 

Ponto dois) Informação sobre a atividade da Câmara -  O Senhor Presidente informou no dia 16 de agosto 

teve início o Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, no concelho de Viana do 

Alentejo. A 6.ª edição, denominada “Jovens sobre Rodas, por um Concelho Protegido” e cujas inscrições se 

https://covid19estamoson.gov.pt/
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mantêm abertas, é promovida pelo Município de Viana e visa promover a participação dos jovens na 

preservação da natureza e florestas através da sensibilização das populações, bem como a prevenção 

contra incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental. A iniciativa destina-se a jovens 

entre os 18 e os 30 anos e inclui uma bolsa diária de 12€, o que corresponde a 180€ por quinzena. Durante 

esta ação, os jovens irão sensibilizar as populações para a preservação da natureza, florestas e respetivos 

ecossistemas, para além de efetuarem vigilância fixa, móvel, a pé ou de bicicleta, bem como a inventariação 

e monitorização de áreas florestais ardidas. O programa, que tem uma duração diária de 5 horas, entre as 

8h e as 13h, de segunda a domingo, irá decorrer previsivelmente até ao dia 29 de setembro. Por uma 

questão de segurança dos jovens voluntários, as vigilâncias são efetuadas em pares, estando asseguradas 

todas as regras e normas em vigor da DGS – Direção-Geral da Saúde. Todos os interessados ainda se podem 

inscrever através da plataforma http://programas.juventude.gov.pt/florestas. Para mais informações 

podem também contactar a Câmara Municipal, através do número 266930010. ---------------------------------- 

Ainda sobre este Programa de Voluntariado, o Senhor Presidente informou que o mesmo foi alvo de uma 

reportagem da TVI. A peça, que teve como cenário a Ermida de São Vicente, em Viana, permitiu dar a 

conhecer o trabalho efetuado pelas jovens voluntárias, no âmbito da preservação da natureza e florestas. 

O Senhor Presidente informou que no dia 19 de agosto 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. --------------------------------------------------------------------------- 

No dia 20 de agosto, o Senhor Presidente participou na reunião mensal do Conselho de Administração da 

GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, em representação da CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. ------------------------------------------------------------------------------- 

No dia 24 de agosto, o Senhor Presidente participou na reunião mensal do Conselho Intermunicipal da 

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. ------------------------------------------------- 

No período que antecedeu esta reunião, foram apresentados os roteiros GUARD&GUIDE, um projeto 

desenvolvido no âmbito de uma parceria estabelecida entre o Comando Territorial da GNR – Guarda 

Nacional Republicana de Évora e a CIMAC, que tem como objetivo garantir a articulação direta com todas 

as autarquias do distrito, tendo em vista a concretização das seguintes ações: ------------------------------------- 

- Criação de uma imagem de marca, associando a GNR à valorização do património e dos recursos 

endógenos do distrito de Évora e da região Alentejo, realçando a importância da Segurança no âmbito da 

preservação patrimonial; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Edição de catorze edições bilingue, tantas quantas os municípios do distrito de Évora, servindo de suporte 

aos militares no terreno, na sua relação com os cidadãos e geral e com os turistas em particular; ------------ 

 - Criação e implementação de um programa formativo, protocolado entre a GNR e a UE – Universidade de 

Évora, prevendo o envolvimento de professores da instituição nas áreas da História, Património, 

http://programas.juventude.gov.pt/florestas
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Arqueologia e Ambiente, e abrangendo um grupo de militares da GNR que possam, desta forma, 

familiarizar-se de modo mais próximo com os pontos mais emblemáticos dos concelhos do distrito. -------- 

A entrega dos referidos Guias a cada um dos catorze Presidentes de Câmara dos municípios associados da 

CIMAC foi feita pelo Senhor Comandante do Comando Territorial da GNR de Évora, Coronel Joaquim Vivas. 

Também no dia 24 de agosto, o Senhor Vice-Presidente participou na reunião mensal do Conselho Diretivo 

da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, em Cuba. ------------------------------------------------ 

Ponto três) Conhecimento da relação dos despachos proferidos pelo Senhor Vice-Presidente no uso da 

competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou conhecimento da 

relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de competência subdelegada em 

matéria de administração urbanística.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro) Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central - A Câmara aprovou por unanimidade a transferência de verba para a CIMAC – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, no montante de 9 437,19 € (nove mil quatrocentos e trinta 

e sete euros e dezanove cêntimos) relativa a despesas correntes no âmbito do projeto conjunto “PART – 

Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos. O Senhor Presidente informou que se 

trata de um programa financiado pelo Fundo Ambiental, destinado a reduzir o tarifário pago pelos 

Munícipes nas respetivas deslocações em transportes públicos. -------------------------------------------------------- 

Ponto cinco) Proposta de ratificação do despacho do Senhor Vice-Presidente de 19 de agosto de 2021, 

que concedeu a Licença Especial de Ruído a Maria João Calhau Caeiro (realização de uma Audição Musical 

com música ao vivo no Bar das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo) -  A Câmara ratificou por 

unanimidade o despacho do Senhor Vice-Presidente de 19 de agosto de 2021, que concedeu a Licença 

Especial de Ruído a Maria João Calhau Caeiro para realização de uma Audição Musical com música ao vivo 

no Bar das Piscinas Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto seis) Proposta de deliberação no âmbito do processo n.º 32/21 cujo requerente é a Cabeça de Casal 

da Herança de Mª Luísa das Dores Arcadinho Chora – Com três votos favoráveis e a abstenção dos senhores 

Vereadores Luís Miguel e José Filipe, foi aprovada a proposta da Divisão de Administração Urbanística e 

Processual para execução das obras necessárias à correção das más condições de segurança e salubridade 

do prédio, identificadas no Auto de Vistoria 4/21, de 20/7/2021 e notificação do proprietário para 

apresentação da documentação instrutória, mencionada no aditamento efetuado ao Auto de 4/21, para 

efeitos de execução das obras preconizadas neste Auto, dentro dos prazos propostos. -------------------------- 

Ponto sete) Proposta de ratificação do despacho do Senhor Vice-Presidente de 20 de agosto de 2021, 

que concedeu a Licença Especial de Ruído a Sabores do Cerrado – Atividades Hoteleiras e Similares, Lda. 

– A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Senhor Vice-Presidente que concedeu Licença 
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Especial de Ruído a Sabores do Cerrado – Atividades Hoteleiras e Similares, Lda. destinada à realização de 

um casamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto oito) Proposta de ratificação da 22.ª alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa – Com três 

votos favoráveis e a abstenção dos senhores Vereadores Luís Miguel e José Filipe, a Câmara ratificou a 22.ª 

alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa. -------------------------------------------------------------------------- 

Ponto nove) Proposta de ratificação da 11.ª alteração Permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos 

– Com três votos favoráveis e a abstenção dos senhores Vereadores Luís Miguel e José Filipe, a Câmara 

ratificou a 11.ª alteração Permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos. --------------------------------------- 

Ponto dez) Proposta de ratificação da 15.ª alteração Permutativa ao Plano de Atividades Municipais – 

Com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luís Miguel Duarte e José 

Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 15.ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais. -------------- 

Ponto onze) Proposta de aprovação da 23.ª alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa - Com três 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luís Miguel Duarte e José Filipe 

Cruz, a Câmara aprovou a 23.ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa. --------------------------------- 

Ponto doze) Proposta de aprovação da 12.ª alteração Permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos  

- Com três votos favoráveis e a abstenção dos senhores Vereadores Luís Miguel e José Filipe, a Câmara 

aprovou a 12.ª alteração Permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos. ----------------------------- 

Ponto treze) Proposta de aprovação da 16.ª alteração Permutativa ao Plano de Atividades Municipais – 

Com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luís Miguel Duarte e José 

Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 16.ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais. -------------- 

Ponto catorze) Proposta de aprovação da abertura do procedimento de candidaturas para atribuição de 

lotes na Horta Comunitária no Concelho de Viana do Alentejo – Nos termos da proposta apresentada pela 

Divisão de Infraestruturas Municipais e Serviços Urbanos, a Câmara aprovou por unanimidade a abertura 

do procedimento de candidaturas para atribuição de lotes na Horta Comunitária de Viana do Alentejo. ---- 

Ponto quinze) Proposta de emissão de parecer favorável quanto à realização do Passeio Todo o Terreno 

Reguengos de Monsaraz – Mafra 2021 – A Câmara aprovou por unanimidade a emissão de parecer 

favorável quanto à realização do Passeio Todo o Terreno Reguengos de Monsaraz – Mafra 2021. ------------ 

Ponto dezasseis) Proposta de atribuição de apoios ao 1.º Ciclo e ao Ensino Pré-Escolar no âmbito da Ação 

Social Escolar – Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

deliberou por unanimidade e ao abrigo da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, e o disposto no n.º 2 do artigo 11.º e no n.º 1 do artigo 12.º do Despacho 

n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, alterado pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho e pelo Despacho 

n.º 7255/2018, de 31 de julho, atribuir os seguintes subsídios no âmbito da Ação Social Escolar / 1.º Ciclo 

e Ensino Pré-Escolar, bem como a comparticipação nas visitas de estudo aos alunos do 1.º Ciclo : 
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1.º CICLO: 

FREGUESIA DE VIANA DO ALENTEJO: 

- Alice Guerreiro Fadista, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo  

(Escalão A); 

- Amanda Rosado de Sousa, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 

- Bruno Miguel Samora dos Santos, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de 

estudo (Escalão A); 

- Carlota Guerreiro Fadista, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 

- Carlota Maria Carvalho Penedo, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Carolina Cascalheira Mira, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Carolina Pinto Duarte, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo (Escalão 

B); 

- Catarina Carvalho Farrica, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Daniela Maria Rodrigues Viegas, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 

- Duarte Filipe Samora dos Santos, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 

- Eduardo Lopes E. D. de Almeida, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 

- Emma Dias Ganço, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo (Escalão B); 

- Joaquim Miguel Pires Pinto, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 

- Lara de Jesus da Silva Farinho, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 

- Leandro Manuel Batista Rebocho, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de 

estudo (Escalão B); 

- Leandro Miguel Pereira Paias, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 
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- Leonor Isabel Gomes Candeias, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Lucas Gafanhoto Bento, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo (Escalão 

B); 

- Márcio Manuel Fernandes Lima, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Mariana Mira Tenrinho, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo (Escalão 

B); 

- Martim Figueiredo de Sousa, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Matilde Charrua Bagão, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo (Escalão 

B); 

- Nicolas Eduardo Fogaça Nóbrega, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de 

estudo (Escalão A); 

- Rafael Serrão Gonçalves, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 

- Salvador Diogo Grilo Amante, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Tomás Pereira Cardoso, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo (Escalão 

B); 

- Tomás Serrão Coelho, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo (Escalão 

A); 

- Júlio Marcos F. F. Pissarra Mendes, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de 

estudo (Escalão A); 

- António José F. P. Faria Mendes, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A);   

FREGUESIA DE ALCÁÇOVAS: 

- Afonso Barbeiro Tanganho, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Ana Flores Ganhão, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo (Escalão A); 

- Beatriz de Barahona Ferreirinho Sêco, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de 

estudo (Escalão B); 

- Carlos Manuel Batinas Chora, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 
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- Carminho Sofia Lebre Fitas, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B) 

- Fabiana Flores Ciriaco, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo (Escalão 

A); 

. Gabriel dos Santos Varela, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Jade Ribeiro de Oliveira, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo (Escalão 

A); 

- Joana Filipa Gonçalves Maurício, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 

- João Pedro da Silva Flores, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

Escalão A); 

- João Pedro José Banha, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo (Escalão 

A); 

- Laura Filipa Branco Bagão, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Leonor Amaro Arcadinho, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 

- Márcio Quaresma Arcadinho, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 

- Margarida Curraleira Mateus, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 

- Matilde Bento Merca, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo (Escalão 

A); 

- Miguel Filipe de Souza Lobato Grave, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de 

estudo (Escalão B); 

- Rafaela Barão Flores, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo (Escalão 

A); 

- Tiago Filipe Loupa Vieira, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Tiago Miguel Almeida Moura, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Vera Filipa Cidrão Caralinda, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 
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FREGUESIA DE AGUIAR: 

- Francisco António da Silva Bandarra, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de 

estudo (Escalão A); 

- João Pedro Pão-Mole Pereira, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 

- Ludmylla Castagna da Silva, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão A); 

- Manuel Carvalhal Amaro, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Mateus José Pão Mole Matos, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Roberto Júnior Fialho Gonçalves, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de estudo 

(Escalão B); 

- Vicente José Campaniço Laranjeiro, subsídio de almoço e comparticipação nas despesas das visitas de 

estudo (Escalão B); 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR: 

FREGUESIA DE VIANA DO ALENTEJO: 

- Carolina Pires Monte, subsídio de almoço, escalão B; 

- Flávio Manuel Batista Rebocho, subsídio de almoço, escalão B; 

- Nicole Isabel Magoito Galvão, subsídio de almoço, escalão A; 

FREGUESIA DE ALCÁÇOVAS: 

- Carlos da Silva Flores, subsídio de almoço, escalão A; 

- Clarinha Curraleira Mateus, subsídio de almoço, escalão A;  

- Ester Ribeiro de Oliveira, subsídio de almoço, escalão A; 

- João Marcos Barão Flores, subsídio de almoço, escalão A; 

- João Pedro Gonçalves Maurício, subsídio de almoço, escalão A; 

- Letícia Lima da Silva, subsídio de almoço, escalão B; 

- Lourenço Maurício Lagarto, subsídio de almoço, escalão A; 

- Luís Miguel Branco Bagão, subsídio de almoço, escalão B; 

- Manuel Ferreira dos Santos J. Grosso, subsídio de almoço, escalão B; 

- Maria Helena Bonito Lima, subsídio de almoço, escalão B; 

- Maria Olívia Ostafi, subsídio de almoço, escalão A; 

- Miguel Arcadinho Amaro, subsídio de almoço, escalão A; 

- Miguel Galvão da Silva, subsídio de almoço, escalão B; 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07/04/2021  Fl.13 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

- Nuno Miguel Valente Farinho, subsídio de almoço, escalão A; 

- Pedro Miguel José Banha, subsídio de almoço, escalão A; 

- Pedro Miguel Parreira Rodrigues, subsídio de almoço, escalão B; 

- Rafael Barbosa Sitima, subsídio de almoço, escalão B; 

FREGUESIA DE AGUIAR: 

 - Diana Maria Fialho Marreiros, subsídio de almoço, escalão B; 

- Maria Carvalhal Amaro, subsídio de almoço, escalão B; 

- Maria Isabel da Silva Bandarra, subsídio de almoço, escalão A; 

Ponto dezassete) 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 Financeiros às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade 

transferir as seguintes verbas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para a Associação Grupo Coral Feminino “Cantares de Alcáçovas” / 2.º trimestre de 2021 ----- 180,00€ 

(cento e oitenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para a Sociedade União Alcaçovense: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Grupo de Teatro Amador / 1.º e 2.º trimestre de 2021 - 420,00€ (quatrocentos e vinte euros); --------------- 

Banda Filarmónica / 1.º e 2.º trimestre de 2021 – 360, 00€ (trezentos e sessenta euros). ----------------------- 

Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

de Viana do Alentejo e Aguiar (apoio à organização da viagem de Finalistas) – Nos termos da proposta 

apresentada pela Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade 

transferir a verba de 200,00€ (duzentos euros) para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de 

Viana e Aguiar para comparticipação nas despesas inerentes à Viagem de Finalistas. ---------------------------- 

Ponto dezanove) Proposta de deferimento de pedidos de intervenção no âmbito da “Oficina 

Domiciliária” – Nos termos da Proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do 

Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara 

deliberou por unanimidade atribuir os seguintes apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária: 

- Titular do cartão n.º 140 – Mariana Rosa Laranjeiro Bichardo – Reparação de Serralharia, incluindo 

substituição de fechadura e chave, reparação de janelas, rebocar parede, fornecimento e colocação de 

grades nas janelas; 

- Titular do cartão n.º 590 – Martinho Manuel Fadista Lebre – Substituição de canalização no interior da 

habitação; 

- Titular do cartão n.º 642 – Maria Angélica Monteiro Pires Rosa - Picar e rebocar junto ao rodapé no interior 

da habitação; 

- Titular do cartão n.º 130 – Fausta Rosa Algarvio – Colocação de azulejos por baixo do lava-louça. 
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Ponto vinte) Proposta de Renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos termos 

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

respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do Cartão Social do Reformado 

Pensionista e Idoso dos seguintes munícipes: 

ALCÁÇOVAS: 

- Maria Luísa Caldeira Pereira Chora; 

- Gaspar António Barroso Chora; 

VIANA DO ALENTEJO: 

- António Silva Massapina; 

- Maria José Mira Pedrico 

Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo (comparticipação nas despesas relacionadas com a vacinação da 

população no âmbito da pandemia por COVID-19) – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara aprovou com quatro votos favoráveis, por impedimento do 

Senhor Vereador Luís Miguel Fialho Duarte, a transferência de verba no valor de 2 260,00€ (dois mil 

duzentos e sessenta euros) para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do 

Alentejo, para comparticipação nas despesas relacionadas com as áreas de Proteção Civil e da Saúde, no 

âmbito da pandemia por COVID-19 (vacinação da população do Concelho). ---------------------------------------- 

Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para a “Associação Trata-me Bem, Associação de 

Proteção Animal” (despesas de deslocações, cuidados médico-veterinários e alimentação de gatos 

recolhidos) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara aprovou 

por unanimidade a transferência de verba no valor 1 500,00€ (mil e quinhentos euros) para a “TRATA-ME 

BEM, Associação de Proteção Animal” para comparticipação das despesas relacionadas com deslocações 

para captura e recolha de gatos para esterilização, cuidados médico-veterinários e alimentação dos gatos 

recolhidos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do 

Alentejo – Pólo da Cáritas de Viana do Alentejo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, a Câmara aprovou por unanimidade a transferência de verba no valor de 1 000,00€ (mil 

euros) para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, para comparticipação nas despesas 

realizadas pelo Pólo da Cáritas de Viana do Alentejo no âmbito da pandemia por COVID-19. ------------------- 

Ponto vinte e quatro) Proposta de submissão à Assembleia Municipal da designação de um 

representante na Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL) - Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara aprovou por unanimidade a submissão à Assembleia 
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Municipal da designação de um representante para efeitos de constituição da Equipa para a Igualdade na 

Vida Local (EIVL) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  O Senhor Presidente informou que o Município já tinha assinado há cerca de um ano um protocolo com 

a Comissão para a Igualdade de Género – CIG. No âmbito desse protocolo está prevista a constituição da 

Equipa para a Igualdade na Vida Local. Pretende-se efetuar um caminho de defesa da igualdade de género 

quer a nível dos trabalhadores municipais, quer a nível do Município enquanto território. --------------------- 

Assim, propõe-se de acordo com as orientações da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género que 

a Equipa a constituir integre um elemento da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Luís Miguel perguntou quem são os outros elementos que constituem a referida 

Equipa. –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente respondeu que a EIVL é composta por 5 a 10 pessoas, conforme consta no protocolo 

assinado com a CIG, designadamente: 

- O Presidente da Câmara Municipal ou Vereador/a com a área da igualdade; 

- Conselheiros/as Locais para a Igualdade; 

- Dirigentes da Câmara Municipal designadamente das áreas dos recursos humanos, orçamento, 

urbanismo, intervenção social, saúde e educação; 

 - Até 3 elementos com reconhecida competência e ou especialização nas áreas de intervenção do 

protocolo com a CIG, cuja escolha é previamente articulada com esta entidade, de entre: 

a) Um/a investigador/a ou especialista; 

b) Um/a representante de ONG (Organização Não Governamental) com intervenção nos domínios da 

ENIND (Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação) sedeada ou a desenvolver atividade 

no Município; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Um/a representante de ONG com assento no Conselho Consultivo da CIG ou especialista da bolsa de 

especialistas da CIG. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sem prejuízo da participação dos elementos já referidos podem, ainda, integrar a EIVL, representantes  

da Assembleia Municipal (AM), até ao máximo de quatro pessoas, a indicar pela AM ao Presidente da 

Câmara Municipal sendo que pelo menos um deverá ser o Presidente da Junta de Freguesia. ----------------- 

Ponto vinte e cinco) Proposta de submissão à Assembleia Municipal para aprovação da minuta de 

contrato de Cooperação Interadministrativo para Obras de Construção do Novo Posto Territorial da 

Guarda Nacional Republicana de Viana do Alentejo. – O Senhor Presidente informou que esta minuta já 

foi analisada pela Dr.ª Maria d’Aires, é um contrato interadministrativo entre o Município de Viana do 

Alentejo, o Ministério da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana (GNR), com o objetivo de 

construir o novo quartel da GNR. Como se pode ver na respetiva minuta, o investimento total do contrato 
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é no montante de 1 212 098,97€ (um milhão duzentos e doze mil e noventa e oito euros e noventa e sete 

cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O valor da execução da empreitada, conforme consta nos documentos enviados importa em 1 140 098,97€ 

(um milhão cento e quarenta mil e noventa e oito euros e noventa e sete cêntimos). ---------------------------- 

A obra será efetuada com financiamento do Governo, o Município vai gerir a parte operacional através do 

lançamento do concurso e dos contratos com a fiscalização. ------------------------------------------------------------ 

 Depois, mediante a apresentação dos autos de medição aprovados pela Câmara, tal como nas outras 

empreitadas, o Ministério da Administração Interna procederá à transferência das verbas para o Município. 

Após a construção do edifício, é feito um contrato de comodato em que o Município cede o quartel à GNR, 

pelo período de cinquenta anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

O terreno é do Município, o contrato de comodato é uma figura administrativa, utilizada em muitas 

construções, quando são geridas pelos Municípios, mas a titularidade real e efetiva não é do Município. – 

O Senhor Vereador Luís Miguel questionou se neste caso o financiamento é a 100%. ----------------------------

O Senhor Presidente respondeu que financiamento não é bem o termo mais correto, porque a construção 

é paga pelo Governo, sai do Orçamento do Estado. ------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente disse ainda que queria acrescentar mais algumas notas sobre este assunto: ------------ 

- Trata-se de um processo que vem de 2009; ---------------------------------------------------------------------------------

- A primeira opção foi a construção do novo quartel, isto por volta dos anos 2009/2010/2011; ---------------- 

- Depois pensou-se na requalificação do quartel antigo, que era a opção que nos agradava mais, desde logo 

pela recuperação do património que é o edifício lindíssimo do antigo quartel. O Município até suportou os 

custos com um projeto de requalificação, com o objetivo de depois se candidatar a fundos comunitários.  

Constatou-se então, que não era possível o Município candidatar-se a esta componente de segurança. ---- 

 - Nos últimos anos abandonou-se a ideia de requalificação, contra a nossa vontade, voltando-se à opção 

do novo quartel. Entre o não se fazer nada, e fazer-se o novo quartel, o executivo concordou que se fizesse 

o novo quartel. Entre outras situações, para além das condições de trabalho para os militares, 

consideramos que a construção do novo quartel trará uma maior responsabilidade para a GNR, e que o 

nosso Município ganhará com as questões de segurança associadas à construção do novo quartel da GNR 

no nosso Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O procedimento foi moroso, houve muitas trocas de correspondência. Em 2 de setembro de 2019 ocorreu 

a publicação em Diário da República do concurso para a elaboração do estudo geotécnico do projeto de 

execução para a construção do posto territorial. Este processo de concurso demorou 2 anos, tendo a GNR 

solicitado algumas alterações ao projeto. Nós recebemos o contrato interadministrativo no dia 2 de agosto 

de 2021. Foram esclarecidos alguns aspetos, houve algumas alterações de acordo com o que solicitámos e 

agora é que está em condições de ser aprovado. --------------------------------------------------------------------------- 
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 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

O Senhor Vereador Luís Miguel perguntou a quem pertence o edifício do antigo quartel da GNR. ------------ 

O Senhor Presidente respondeu que o antigo quartel pertence ao Estado, provavelmente com a questão 

da delegação de competências, poderá vir a pertencer aos imóveis do Estado com gestão dos Municípios.  

O Senhor Vereador Luís Miguel vota a favor deste ponto da ordem de trabalhos mas deixou claro que na 

sua opinião era preferível a recuperação do antigo quartel. No entanto entre não fazer nada e a construção 

do novo edifício, prefere a construção do novo imóvel. ------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de submissão à Assembleia Municipal para 

aprovação da minuta de Contrato de Cooperação Interadministrativo para Obras de Construção do Novo 

Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Viana do Alentejo. 

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

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

 

Eu,                                                                                                    , A Técnica Superior, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

  

 

Os Vereadores, 

 

 

 


