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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________ 

ATA N.º 10/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 17 / 05 / 2017 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA  
                        PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                        JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 
                        ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA 

HORA DE ABERTURA: 11:00 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 12:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 10/05/2017 

 

CAIXA  ...................................................................................................................................................... 4.397,53 € 

FUNDOS DE MANEIO  ............................................................................................................................... 3.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES  ......................................................................... 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA  ................................................................................... 1.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 3 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA  ............................................................... 1.000,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  .................................................................................     1.666.693,87 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ..........................................................................................   497.114,73 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ..........................................................................................     21.304,48 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................. 8.549,02 € 

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  .........................................................................      199.733,18 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ............................................................................................  112.682,95 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .......................................................................................  155.415,46 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ...................................................................................      117.597,85 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .........................................................................................    84.959,45 € 

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

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  .......................................................................................... 300.000,00 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ...........................................................................................................  1.671.091,40 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ...............................................................................................................  1.521.918,95 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  .......................................................................................................... 149.172,45 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às onze horas, cuja ordem de trabalhos era a seguinte:   

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

2.   Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 3 de maio de 2017; --------------------------- 

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 ratificação da 18.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------- 

6.   19.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------------------------- 

7.   12.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------------------------------------- 

8.   11.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ----------------------------------------------- 

9.   Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que isentou do pagamento das taxas 

relativas a um pedido de vistoria, o senhor Joaquim António Silveiro; ------------------------------------------ 

10. Proposta de adesão do Município de Viana do Alentejo ao CAGIA – Canil / Gatil Intermunicipal da 

Resialentejo – Tratamento e Valorização der Resíduos, EIM; ------------------------------------------------------ 

11. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou uma transferência de verba 

para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo; -------------------- 

12. Proposta de legalização de edifício para apoio agrícola, conforme requerido por SUINAL – Agro-

Pecuária, Ld.ª; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Proposta de legalização de obra em desconformidade com o projeto apresentado, de que é requerente 

Joaquim Vicente Viegas Maurício; --------------------------------------------------------------------------- 

14. Proposta de legalização de obra em desconformidade com o projeto apresentado, de que é requerente 

Luis Augusto Banha Malagão; --------------------------------------------------------------------------------- 

15. Proposta de deliberação favorável à manutenção dos efeitos da comunicação prévia em detrimento da 

declaração da respetiva caducidade (construção de habitação de Manuel Francisco Pinto Coxola); -- 

16. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que emitiu parecer favorável relativamente 

à realização da 1.ª Edição do “Ride Across Portugal”, prova de cicloturismo que vai de Chaves até Faro 

e que decorrerá entre 29 de maio e 2 de junho de 2017, passando por este Município; -------------------- 

17. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença ao Grupo Motard “Os 

Xananas” de Viana do Alentejo para a realização do seu Passeio de Motas Antigas “IV Rota dos Licores 

e dos Sabores”, a realizar no dia 14 de maio de 2017; ------------------------------------------------------- 

18. Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense 

(coorganização do Festival Jovem “Abana Viana”); -------------------------------------------------------------------- 
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19. Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense (atividades 

desenvolvidas pela Associação); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo (atividades a 

desenvolver pela Associação); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Proposta de transferência de verbas para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo, ao abrigo 

do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais; ----------------------------------------------------- 

22. Proposta de deferimento de pedido de legalização de duas habitações sitas na Estrada Nacional 257, 

em Alcáçovas, de que é requerente Bruno Miguel Silva Fialho. ---------------------------------------------------- 

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, em princípio, na próxima reunião deste órgão será apresentada a 

proposta de desencadeamento do procedimento de elaboração de dois Regulamentos Municipais: Um 

refere-se às Hortas Urbanas da Cancela, em Viana do Alentejo e o outro à criação de um Prémio Literário. 

Posteriormente, os mesmos serão publicados na Internet, no sítio institucional da Câmara, dando-se 

cumprimento à legislação em vigor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------   

- O Senhor Presidente informou também que o Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio 

Espanca/Universidade de Évora, fez 7 anos no passado dia 8 de maio, dia em que foi assinado o Protocolo 

de Cooperação entre o Município de Viana do Alentejo e a Universidade de Évora. O Senhor Presidente 

recordou que, na altura, a cerimónia de assinatura do Protocolo decorreu no Cineteatro Vianense e 

contou com a sua presença, bem como do Senhor Reitor da Universidade de Évora, Carlos Braumann e do 

Senhor Diretor da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora, Bravo Nico. O Senhor 

Presidente salientou o facto do Município de Viana do Alentejo ter sido o primeiro a celebrar uma 

parceria com vista à dinamização de atividades da Universidade Sénior Túlio Espanca, recentemente 

designada por Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora. Referiu o senhor Presidente 

que o Polo de Viana do Alentejo está, desde outubro de 2014, instalado no Centro do Cante e do Saber, no 

antigo edifício da Escola das Escadinhas. Referiu o Senhor Presidente que no ano letivo em curso, o Polo 

de Viana do Alentejo tem mais de 200 alunos inscritos, muitos deles em mais do que uma área. Para além 

do Clube de Saúde Sénior e da Hidroginástica, os alunos dispõem de mais oito cursos: Alfabetização, 

Língua Inglesa, Informática sénior, Grupo de Teatro Sénior, Oficina de Bordados e Costura, História e 

Cultura Local e ainda Saúde e Socorrismo. O Senhor Presidente destacou, entre as várias áreas que o Polo 

proporciona, o Clube de Saúde Sénior, criado em 2010 e considerado um projeto-piloto que é dinamizado 

pelo Município e tem como parceiros a UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade; a Santa Casa da 

Misericórdia de Viana do Alentejo e a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas. O Clube tem como 
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público-alvo os seniores com autonomia no quotidiano, que visa retardar os efeitos do envelhecimento e 

também atuar na prevenção da doença e promoção da saúde através da prática de exercício físico. O 

Senhor Presidente recordou que em 2012, o Clube de Saúde Sénior alcançou o 1.º lugar nos Prémios 

“Hospital do Futuro”, na categoria “Autarquias” e, em 2013, voltou a alcançar o 1.º lugar, desta feita, na 

categoria “Reconhecimento Social”. O Senhor Presidente informou que as comemorações do 7.º 

aniversário do Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora, 

decorrerão no próximo dia 19 de maio, no Cineteatro Vianense e a Sessão de Abertura estará a cargo dele 

próprio, de representantes dos vários polos da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora 

e do Senhor Diretor da mesma, Bravo Nico. Posteriormente será apresentada a peça de teatro “Velhos 

são os trapos” pelo grupo de teatro de Alcáçovas e haverá bolo de aniversário, uma atuação do Grupo 

Académico Seis Tetos e a apresentação da recém-criada Tuna do Polo de Viana do Alentejo (que conta 

com cerca de cinquenta elementos). As comemorações serão encerradas com a inauguração da exposição 

“Do ponto de antigamente aos bordados do presente”, que estará patente no Antigo Posto de Turismo de 

Viana do Alentejo sito na Praça da República. O Senhor Presidente concluiu felicitando e agradecendo a 

todos aqueles que contribuíram e contribuem para que o Polo de Viana do Alentejo da Universidade 

Popular Túlio Espanca / Universidade de Évora seja um sucesso e que continue a desempenhar o papel 

importante no envelhecimento ativo da nossa população sénior.  -------------------------------------------------------  

Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos: 

Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

ata em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 3 de maio de 2017 – A Câmara 

aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 3 de maio de 2017.  -----------------------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 4 de 

maio esteve presente na visita do Senhor Diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de 

Évora, Dr. José Ramalho, ao Curso de Oleiro que está a ser ministrado em Viana do Alentejo e que conta 

com a participação de dezasseis formandos das três freguesias do Concelho. O Senhor Presidente referiu 

que o curso, que começou em abril e tem como formador um oleiro de Viana do Alentejo, Feliciano Mira 

Agostinho, se destina a adultos e dá equivalência ao 9.º ano de escolaridade, numa parceria entre o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional de Évora e o Município de Viana. A este propósito, o 

Senhor Presidente referiu que o Senhor Diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, 

Dr. José Ramalho, disse que a Instituição que dirige aceitou este projeto prontamente e que resulta numa 

tentativa de recuperar uma profissão tradicional que está em extinção, importante, não só por esta 
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recuperação profissional, mas também pela possibilidade de se poderem elevar as competências 

escolares e profissionais de desempregados. O Senhor Presidente referiu ainda que o Senhor Diretor do 

Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, Dr. José Ramalho, ficou bastante agradado com a 

motivação dos formandos, na medida em que este curso está a ir ao encontro das suas expectativas, o 

que considera poder ajudar a melhorar a sua inserção no mercado de trabalho e, quem sabe, criarem o 

seu próprio emprego. O Senhor Presidente recordou que este curso surgiu no âmbito de uma estratégia 

delineada pelo Município de Viana, que alia a tradição à modernidade, valorizando e preservando a 

identidade cultural do concelho. O Município tem vindo a apostar nesta estratégia, desde há alguns anos, 

com um verdadeiro sucesso no caso do Fabrico dos Chocalhos, que foi inscrito, em 2015, como 

Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente pela UNESCO – Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Surge agora uma aposta mais forte na olaria 

tradicional com este curso, pretendendo-se a continuidade desta arte tradicional. O Senhor Presidente 

relembrou que o Município de Viana do Alentejo faz parte de um conjunto de outros fundadores da 

AptCC – Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas, que tem como objetivo a defesa, 

valorização e divulgação do património cultural e histórico cerâmico, bem como o intercâmbio de 

experiências entre associados, nomeadamente a nível da conservação do património e que o 

estabelecimento de parcerias entre as cidades e vilas com vínculos tradicionais à cerâmica, seja do tipo 

produtivo, cultural ou de qualquer outro âmbito.  --------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 6 de maio, se deslocou a Alcáçovas para assistir ao Encontro 

de Grupos Corais promovido pelo Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas, o qual teve o apoio do 

Município; da Junta de Freguesia local e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior. Referiu 

o senhor Presidente que este Encontro, que iria decorrer no Jardim Público de Alcáçovas, tinha vários 

grupos convidados. No entanto, devido ao acontecimento trágico ocorrido poucas horas antes no Jardim 

Público de Alcáçovas, o Encontro acabou por não se realizar. Por estarem todos os grupos no local, bem 

como toda a logística preparada, os elementos dos grupos convidados passearam pela vila de Alcáçovas e 

visitaram alguns monumentos, nomeadamente a Igreja Matriz, o Paço dos Henriques, o Horto e Capela 

de Nossa Senhora da Conceição. Houve ainda um Jantar para todos no Centro Cultural de Alcáçovas. O 

Senhor Presidente informou sobre um ofício que deu entrada no Município, por parte do Grupo Coral da 

Casa do Povo de Amareleja, um dos grupos convidados, onde são manifestados o pesar e a solidariedade 

dos seus elementos e de todos os Amarelejenses em geral, para com o grupo promotor do evento e para 

com os Alcaçovenses.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que, também no 6 de maio, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – 

Miguel Bentinho assistiu à peça de teatro “Feitiços e Feiticeiros da Política”, no Cineteatro Vianense, 
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apresentada pelo Grupo de Teatro da Sociedade União Alcaçovense. O Senhor Presidente referiu que a 

peça, com entrada gratuita, surgiu no âmbito do projeto “Alentejo Em Cena”, que terá a duração de dois 

anos e trará ao concelho de Viana do Alentejo, num investimento total de cerca de 100.000,00€ (cem mil 

euros), espetáculos culturais de relevo nas mais diversas áreas, como a dança, o teatro e a música. O 

Projeto “Alentejo Em Cena” é copromovido pela ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e 

Ribatejo e outras dezoito entidades, incluindo o Município de Viana do Alentejo. O Senhor Presidente 

referiu que esta peça foi encenada por Maria Rosa Reis com textos de João Ilhéu, desenvolvendo-se em 

quatro sketches em torno da temática da política portuguesa e dos vícios e defeitos de algumas figuras 

públicas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 7 de maio, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo 

Manzoupo esteve presente na assinatura do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o 

Município e o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, que decorreu em Aguiar. Este Contrato Programa 

de Desenvolvimento Desportivo é um dos passos fundamentais para o arrelvamento sintético (aplicação 

de relva sintética), à semelhança do realizado com o Sporting Club de Viana do Alentejo e com o Sport 

Club Alcaçovense. O Senhor Presidente informou que a obra já arrancou e prevê o arrelvamento sintético 

do campo e a construção de novos balneários, bem como a requalificação de alguns espaços envolventes. 

O Senhor Presidente recordou que em abril de 2016 a propriedade do Campo de Jogos foi transferida 

para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, num processo mediado e apoiado pelo Município. 

Recordou ainda que foi em junho o descerramento da placa do Campo de Jogos “Edgar Afonso”, numa 

cerimónia muito esperada por todos, particularmente pelos habitantes da freguesia de Aguiar. O Senhor 

Presidente destacou que depois do Sporting Club de Viana do Alentejo e do Sport Club Alcaçovense, o 

Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar será o terceiro clube a ter um relvado sintético no Concelho.  -------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 7 de maio, esteve presente na Cerimónia de Entrega dos 

Prémios Turismo do Alentejo/Ribatejo 2016, que teve lugar no Centro Cultural Fialho de Almeida, em 

Cuba. Referiu o Senhor Presidente que este ano o nosso Município não foi contemplado com qualquer 

prémio mas recordou que na edição anterior, decorrida em março de 2016, em Sines, o Município de 

Viana do Alentejo recebeu o Prémio Especial Turismo do Alentejo/Ribatejo 2015, pelo contributo para o 

sucesso da candidatura do Fabrico dos Chocalhos a Património da Humanidade (em conjunto com a Junta 

de Freguesia de Alcáçovas) e uma Menção Honrosa, na categoria Melhor Gastronomia, pela Mostra de 

Doçaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Informou também o senhor Presidente que no dia 10 de maio, esteve presente na Sessão de Abertura 

das Comemorações do Dia da Escola de Artes da Universidade de Évora que decorreu no Colégio dos 

Leões, em Évora. Nesta sessão estiveram presentes, entre outras individualidades, a Senhora Reitora da 
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Universidade de Évora; a Senhora Diretora da Escola de Artes da Universidade de Évora; a Senhora 

Diretora Regional da Cultura do Alentejo; uma representante da Associação Académica da Universidade 

de Évora, Andreia Merca, da freguesia de Alcáçovas e o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Évora. O convite foi enviado pela Senhora Diretora da Escola de Artes da Universidade de Évora, 

Professora Doutora Ana Telles.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente informou que no dia 11 de maio procedeu à assinatura do Passaporte da Rota da 

Estrada Nacional 2, nos Paços do Concelho, num ato simbólico por ter sido a 11 de maio de 1945 que a 

Estrada Nacional 2 foi incluída no Plano Rodoviário Português. Referiu o Senhor Presidente que a Estrada 

Nacional 2, que liga Chaves a Faro, numa distância de cerca de 793 quilómetros, é a terceira mais extensa 

do mundo, ficando apenas atrás da Route 66, nos Estados Unidos da América e da Ruta 40, na Argentina. 

Assim, os grandes objetivos desta Associação, da qual o Município de Viana é sócio fundador, são 

explorar as potencialidades de cada Concelho e promover a identidade e o património português na sua 

diversidade de costumes, gastronomias e paisagens, à semelhança do cariz turístico associado à Route 66. 

Um dos elementos desta Associação é o já referido passaporte, onde cada página é referente a um 

município atravessado pela Estrada Nacional 2 e tem um espaço destinado à assinatura do presidente de 

câmara desse mesmo município que, no caso concreto do Município de Viana, pode ser assinado nos dois 

postos de turismo (Castelo e Paço dos Henriques). ------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que, também no dia 11 de maio, o Senhor Vice-Presidente esteve 

presente num Pin Talk sobre Mobilidade Sustentável, promovido pela CCDRA – Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e que decorreu no Auditório daquela Comissão. 

Referiu que o convite foi enviado pelo Senhor Presidente da mesma tendo esta sessão contado com a 

presença do Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, Professor Doutor José Mendes. --------- 

- O senhor Presidente informou que, ainda no dia 11 de maio, um Técnico do Município esteve presente 

numa reunião na CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central sobre a candidatura no 

âmbito do EEEF – European Energy Efficiency Fund. Foi comunicado aos elementos do grupo 

intermunicipal de energia o ponto de situação do assunto, nomeadamente a publicação do concurso 

público em Diário da República a 21 de abril do presente ano. -------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 13 de maio, decorreu a Comemoração do Dia Internacional da 

Família, promovida pela CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo com o 

apoio do Município; da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo; da Santa Casa da Misericórdia de Viana 

do Alentejo e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. Referiu o 

senhor Presidente que do programa constaram atividades como uma Cãominhada, um Almoço em 

Família e muita animação no Parque de Mercados e Feiras (jogos tradicionais, insufláveis, cama elástica, 
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modelagem de balões, pinturas faciais), uma Sessão de Ginástica em Família e uma Aula Aberta de 

Zumba. No período da noite, teve lugar uma Caminhada em Família – “Viana Light Walk” e um Arraial 

Popular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 14 de maio, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente e 

com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho esteve presente no Almoço Solidário 

promovido pela Paróquia de São Salvador de Alcáçovas, com vista à angariação de fundos. O almoço, que 

contou com o apoio do Município e da junta de freguesia de Alcáçovas, decorreu no Centro Cultural de 

Alcáçovas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 15 de maio, ele próprio, o Senhor Vice-Presidente, o Senhor 

Vereador Paulo Manzoupo e a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas reuniram nos 

Paços do Concelho com a Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Dra. Catarina 

Marcelino. Adiantou o senhor Presidente que esta reunião foi realizada a seu pedido, na sequência do 

homicídio ocorrido em Alcáçovas no passado dia 6 de maio. O Senhor Presidente referiu que não sendo 

uma área de competência do município, trata-se de uma matéria que nos preocupa a todos. Referiu o 

senhor Presidente que ficou acordado que a Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade 

iria analisar o assunto com mais pormenor com vista à realização de algumas ações no nosso território, 

neste âmbito, eventualmente em parceria com outras entidades. --------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 16 de maio, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na 

reunião mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, a qual 

decorreu no Município de Vidigueira. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Informou também o senhor Presidente que, ainda no dia 16 de maio, esteve presente na reunião 

mensal do Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em 

Évora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Informou ainda o senhor Presidente que no dia 17 de maio decorreu, no salão da Junta de Freguesia de 

Viana do Alentejo, um Briefing Operacional promovido pelo CDOS – Comando Distrital de Operações de 

Socorro de Évora, para assinalar o início da Fase BRAVO do DECIF – Dispositivo Especial de Combate a 

Incêndios Florestais (a fase BRAVO é uma das que compõem o referido Dispositivo). Para além deste 

briefing, teve lugar uma sessão prática com extintores na Unidade Local de Formação de Viana do 

Alentejo, nos Bombeiros Voluntários. No final decorreu um almoço no mesmo local. -------------------------- 

- O senhor Vereador João Penetra, em relação à reunião levada a cabo com a Senhora Secretária de 

Estado para a Cidadania e a Igualdade, referiu que a Associação Terra Mãe, da qual é Presidente, 

candidatou ao POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego um projeto que infelizmente não 

foi financiado. Tratou-se da Candidatura PO ISE 36-2015-21 "De que cor é o teu mundo?" com o objetivo 
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geral de contribuir para a mudança de mentalidades de forma a efetivar a inclusão de todos como iguais 

bem como a educação formal e não formal de crianças, jovens, adultos e comunidade para uma 

sociedade mais justa e equilibrada. Adiantou o senhor Vereador João Penetra que, para além desta 

candidatura, já realizaram outras anteriormente, designadamente à medida 7.3 do antigo QREN – Quadro 

de Referência Estratégico Nacional. Referiu que as Técnicas da Associação têm recebido formação 

especializada na área, designadamente: Formação de públicos estratégicos para a obtenção de 

especialização em Igualdade de Género e Formação em Igualdade de género ministrada pela Questão de 

Igualdade através do projeto EQUO – Formação em Igualdade de Género. Referiu também que a 

Associação tem elaborado um diagnóstico organizacional face à situação da Igualdade de Género e 

Conciliação familiar e pessoal e a vida profissional também realizado no decurso do projeto EQUO. Pelo 

exposto, o senhor Vereador João Penetra referiu que a Associação Terra Mãe tem uma grande 

preocupação com o tema em apreço e está preparada para poder contribuir para uma sociedade mais 

igual, mais respeitadora e promotora da igualdade. ---------------------------------------------------------------------- 

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 de competência 

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

Ponto cinco) Proposta de ratificação da 18.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi 

ratificada a décima oitava alteração ao Orçamento da Despesa.  ------------------------------------------------------  

Ponto seis) 19.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada a 

décima nona proposta de alteração ao Orçamento da Despesa.  ------------------------------------------------------  

Ponto sete) 12.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e 

duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada a 

décima segunda proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.  ---------------------------------------  

Ponto oito) 11.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três votos favoráveis 

e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada 

a décima primeira proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ---------------------------------  

Ponto nove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que isentou do pagamento das 

taxas relativas a um pedido de vistoria, o senhor Joaquim António Silveiro – A Câmara ratificou por 

unanimidade o despacho do senhor Presidente de 4 de abril de 2017, que concedeu a isenção do 

pagamento das taxas referentes à realização de uma vistoria requerida pelo senhor Joaquim António 
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Silveiro, residente na Rua de S. Pedro, n.º 9, em Viana do Alentejo. Nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do 

Regulamento da Tabela de Taxas do Município, para a concessão da isenção solicitada foram 

reconhecidas pelo senhor Presidente dificuldades económicas do munícipe, tendo sido tomado 

conhecimento de que a receita não arrecadada por vis desta isenção importa em 98,48 € (noventa e oito 

euros e quarenta e oito cêntimos), isto nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do referido Regulamento.  -----  

Ponto dez) Proposta de adesão do Município de Viana do Alentejo ao CAGIA – Canil/Gatil 

Intermunicipal da Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM – Por falta de elementos 

de suporte sobre o assunto a que este ponto se refere, o senhor Presidente retirou-o da ordem de 

trabalhos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Ponto onze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou uma 

transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo 

– A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 5 de maio de 2017 que 

determinou a transferência para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do 

Alentejo da importância de 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros), para comparticipação nas despesas 

com a aquisição de Desfibrilhador Automático Externo. ------------------------------------------------------------------ 

Ponto doze) Proposta de legalização de edifício para apoio agrícola, conforme requerido por SUINAL – 

Agro-Pecuária, Ld.ª – Nos termos da Informação da Divisão de Administração Urbanística e Serviços 

Urbanos, relativa ao Processo n.º 60/17, cujo requerente é SUINAL – Agro-Pecuária, Ld.ª, a Câmara 

deliberou por unanimidade proceder à legalização das obras de um edifício para apoio agrícola, 

efetuadas em Madalena, na freguesia de Alcáçovas, nos termos previstos no artigo 102.º-A do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de legalização de obra em desconformidade com o projeto apresentado, de que 

é requerente Joaquim Vicente Viegas Maurício – Nos termos da proposta da Divisão de Administração 

Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar o pedido de legalização das 

obras efetuadas em desconformidade com o projeto apesentado e a que se refere o processo n.º 77/17, 

de que é requerente o senhor Joaquim Vicente Viegas Maurício.  ----------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de legalização de obra em desconformidade com o projeto apresentado, de 

que é requerente Luis Augusto Banha Malagão – Nos termos da proposta da Divisão de Administração 

Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar o pedido de legalização das 

obras efetuadas em desconformidade com o projeto apresentado e a que se refere o processo n.º 78/17, 

de que é requerente o senhor Luis Augusto Banha Malagão.  ----------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de deliberação favorável à manutenção dos efeitos da comunicação prévia em 

detrimento da declaração da respetiva caducidade (construção de habitação de Manuel Francisco 
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Pinto Coxola) – Nos termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a 

Câmara deliberou por unanimidade favoravelmente à manutenção dos efeitos da comunicação prévia em 

detrimento da declaração da respetiva caducidade, fundamentada pela declaração do interessado e por 

razões de interesse público na conclusão da obra de construção de habitação, sita na Rua Fernão Cardim, 

n.º 4, em Viana do Alentejo, de que é requerente Manuel Francisco Pinto Coxola, dado o estado avançado 

da construção. A Câmara concedeu um prazo único e extraordinário para a conclusão da obra, 

correspondente ao prazo solicitado pelo requerente (12 meses), findo o qual, sem que a obra se encontre 

concluída, será definitivamente declarada a caducidade da licença sem a realização da audiência prévia 

do interessado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que emitiu parecer 

favorável relativamente à realização da 1.ª Edição do “Ride Across Portugal”, prova de cicloturismo que 

vai de Chaves até Faro e que decorrerá entre 29 de maio e 2 de junho de 2017, passando por este 

Município – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 9 de maio de 2017 

através do qual emitiu parecer favorável relativamente à realização da 1.ª Edição do “Ride Across 

Portugal”, prova de cicloturismo que atravessa Portugal Continental de Norte a Sul, desde Chaves até 

Faro, ao longo dos 739 quilómetros da Estrada Nacional 2 e que decorrerá entre 29 de maio e 2 de junho 

de 2017, atravessando a mesma a área de jurisdição deste Município.  ---------------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença ao 

Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo para a realização do seu Passeio de Motas Antigas 

“IV Rota dos Licores e dos Sabores”, a realizar no dia 14 de maio de 2017 – A Câmara ratificou por 

unanimidade o despacho do senhor Presidente de 11 de maio de 2017, através do qual concedeu licença 

ao Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo para a realização do seu Passeio de Motas Antigas, 

denominado “IV Rota dos Licores e dos Sabores”, o qual terá lugar no dia 14 de maio de 2017.  -------------  

Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense 

(coorganização do Festival Jovem “Abana Viana”) – Com três votos favoráveis e duas abstenções por 

parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa pelos motivos invocados nos dois 

anos anteriores aquando da votação da proposta semelhante, a Câmara deliberou transferir para a 

Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense a importância de 7.600,00 € (sete mil e seiscentos euros), 

como comparticipação nas despesas de coorganização do Festival Jovem “Abana Viana” de 2017, na 

sequência de proposta apresentada pela Divisão de Desenvolvimento Social e Humano.  ---------------------  

Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa 

Alcaçovense (atividades desenvolvidas pela Associação) – Sob proposta da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Cultural e Recreativa 
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Alcaçovense a importância de 500,00 € (quinhentos euros), como comparticipação nas despesas 

inerentes às atividades desenvolvidas pela Associação, nomeadamente as reparações efetuadas na sus 

sede.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo 

(atividades a desenvolver pela Associação) – Sob proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Equestre de Viana do Alentejo 

a importância de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros), como comparticipação nas despesas 

inerentes às atividades a desenvolver pela Associação.  -----------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verbas para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do 

Alentejo, ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais – Nos termos da 

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

Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral 

Velha Guarda de Viana do Alentejo, as seguintes importâncias: 

» 3 meses x 60,00 € x 1 ensaiador – 180,00 €;  ------------------------------------------------------------------------------  

» 2,10 € x 18 elementos x 1 atuação – 37,80 €.  -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e dois) Proposta de deferimento de pedido de legalização de duas habitações sitas na 

Estrada Nacional 257, em Alcáçovas, de que é requerente Bruno Miguel Silva Fialho – Nos termos da 

proposta da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar o pedido de legalização de duas habitações sitas na Estrada Nacional 257, em 

Alcáçovas, a que se refere o processo n.º 108/16 e de que é requerente Bruno Miguel Silva Fialho, sendo 

concedido o prazo de 10 dias para se proceder à alteração de côr.  ---------------------------------------------------  

 

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às doze horas e trinta minutos, tendo a minuta 

desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.  --------------------------------------------------------  

 

      Eu,                                                                                             , Assistente Técnico, a subscrevi. 

 

O Presidente, 
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Os Vereadores, 

 

 

 

 


