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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________ 

ATA N.º 11/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 31 / 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: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 16:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 25/05/2017 

 

CAIXA  ...................................................................................................................................................... 4.145,00 € 

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  .................................................................................     1.960.475,51 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ..........................................................................................   822.399,16 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ............................................................................................     2.368,19 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................. 9.049,02 € 

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  ............................................................................................  109.683,80 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .......................................................................................  139.569,47 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ...................................................................................      123.376,49 € 

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 ...........................................................................................................  1.964.620,51 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ...............................................................................................................  1.808.788,16 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  .......................................................................................................... 155.832,35 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, 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 17 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 20.ª alteração ao Orçamento da Despesa; --------------------------------- ---------- 

6.   Proposta de ratificação da 13.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------- 

7.   21.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------------------------- 

8.   14.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------------------------------------- 

9.   Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu apoio em espécie ao Núcleo 

Sportinguista “Os Leões de Viana do Alentejo” (aluguer de autocarro / torneio de futebol de 

veteranos);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Proposta de aceitação de mobilidade interna na categoria de um Técnico Superior do Município de 

Torres Vedras; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Proposta de fixação das datas de abertura e de encerramento das Piscinas Municipais na época balnear 

de 2017, dos dias de encerramento em cada Piscina, dos horários de funcionamento e dos respetivos 

preços; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Proposta de fixação de preços de ocupação de tendas e stands na Feira do Chocalho de 2017; --------- 

13. Proposta de fixação do número máximo de inscrições para o Programa Ocupacional de Tempos Livres 

“Summer 2017”, do preço das respetivas inscrições e do preço das refeições; ------------------------------- 

14. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso;  --------------------------------- 

15.  Proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da Oficina Domiciliária; ---------------------------- 

16. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

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

17. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades 

Desportivas;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Proposta de transferência de verba para a Associação de Jovens de Alcáçovas (prova de trail running);  

19. Proposta de transferência de verba para o Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do Alentejo” 

(reforço do apoio para a iniciativa “Torneio de Futebol Infantil Viana Cup”; ---------------------------------- 

20. Proposta de transferência de verba para a Cooperativa Cultural Culartes (limpeza da sede); ------------ 
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21. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses (organização das Festas 

de Verão);  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

22. Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe (obras na sede); -------------------------- 

23. Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo (materiais 

/ equipamentos para a sede); -------------------------------------------------------------------------------- 

24. Proposta de transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar (organização de 

atividades no 1.º de maio); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. Ratificação do despacho do senhor Presidente que designou a fiscalização da Empreitada de 

Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; ---------------------------------- 

26. Comunicação sobre contrato de Aquisição de Serviços; ------------------------------------------------------------- 

27. Proposta de atribuição dos prémios relativos ao concurso de janelas, varandas e montras engalanadas 

na chegada da Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo, nos termos do Regulamento Municipal 

respetivo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

28. Proposta de concessão de licença para a realização da Prova Desportiva “III Trail Running”, no dia 11 de 

junho de 2017, cujo promotor é o Clube BTT de Aguiar; -------------------------------------------------------- 

29.  Proposta de emissão de parecer sobre a criação de novos Cursos por parte do Agrupamento de 

Escolas de Viana do Alentejo (Curso de Educação e Formação, Tipo II-3.º Ciclo; Curso Profissional de 

Técnico/a de Desporto – Secundário; e Curso Profissional de Técnico/a de Informática, Sistemas – 

Secundário);  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.  Pedido de autorização para realização de Obra por Administração Direta / Implementação de 

Monumento aos Combatentes do concelho;  -------------------------------------------------------------------------- 

31.  Proposta de alteração temporária de circulação de trânsito em Viana do Alentejo, motivada pelas 

Obras de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico – 2.ª fase.  ----------------------------------- 

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 ter sido recebido um agradecimento do CDOS – Comando Distrital de 

Operações de Socorro de Évora pelo acolhimento e apoio desta Câmara Municipal para a realização do 

Briefing Distrital do Centro de Coordenação Operacional Distrital, que se realizou em Viana do Alentejo no 

passado dia 17 de maio. Referia ainda aquele documento que o empenho e apoio desta Câmara Municipal 

demonstram a preocupação para as questões da proteção e segurança de pessoas e bens neste concelho, 

facto que os apraz registar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra referiu que tendo terminado a época de funcionamento de Inverno das 

Piscinas Municipais de Alcáçovas, lamentou o facto da Câmara não ter procedido à abertura de mais um 
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dia por semana. Referiu ainda este Vereador ter achado exagerado o tempo que a mesma teve sem 

funcionar devido a obras.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente, em relação ao referido pelo senhor Vereador João Penetra no que diz respeito à 

não abertura da Piscina por mais um dia, esclareceu que, de facto, foi estudada a maneira de abrir a 

Piscina mais um dia (à segunda ou à sexta-feira) mas não se conseguiu. Quanto ao tempo que a mesma 

teve sem funcionar, referiu o senhor Presidente que o mesmo foi o estritamente necessário para as 

manutenções imprescindíveis da mesma.  --------------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------------------------------

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 17 de maio de 2017 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 17 de maio de 2017.  ----------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 17 de 

maio, conjuntamente com o senhor Vice-Presidente, participou nas celebrações do Dia da Universidade 

Popular Túlio Espanca / Universidade de Évora, as quais decorreram no Anfiteatro 2, no Colégio Luís 

Verney, na Universidade de Évora. O programa destas comemorações, nas quais participou o Polo de 

Viana do Alentejo, foi composto por uma aula “As Cores da Química”, ministrada pela Professora Doutora 

Margarida Figueiredo (Departamento de Química da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Évora) e por uma aula “Comunicação Não-Verbal. O quê?”, ministrada pelo Professor Doutor António 

Ricardo Mira (Departamento de Pedagogia e Educação, da Escola de Ciências Sociais da Universidade de 

Évora). Houve ainda um almoço-convívio para todos os participantes. As comemorações foram 

encerradas com um Momento Cultural, no qual participou a Tuna do Polo de Viana do Alentejo, composta 

por cerca de cinquenta elementos, fazendo, assim, a sua estreia. Para além do nosso Polo, estiveram 

também representados os Polos de Alandroal, Canaviais, Portel e São Miguel de Machede.   ---- -------------  

O senhor Presidente informou que também no dia 17 de maio, esteve presente na apresentação do livro 

“Vida: a admirável escola”, da autoria da Professora Doutora Lurdes Pratas Nico e do Professor Doutor 

Bravo Nico, a qual decorreu no Auditório do Diário do Sul, em Évora.  ----------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 19 de maio foi assinalado, no Cineteatro Vianense, o 7.º 

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

tendo a sessão de abertura sido iniciada por ele próprio, que considera este projeto da Universidade 

Popular o maior e melhor promotor do envelhecimento ativo. Pelo Senhor Diretor da Universidade 

Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora, Professor Doutor Bravo Nico, foi referido que se mostrou 
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bastante satisfeito com os resultados alcançados pela Universidade Popular, tendo adiantado que se trata 

do maior projeto de educação popular do país, que junta o conhecimento mais científico com o 

conhecimento mais maturado e experiente. O Senhor Presidente referiu que a tarde foi dedicada ao 

teatro com a apresentação, por parte do Grupo de Teatro do Polo de Viana do Alentejo da Universidade 

Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora da peça “Velhos são os Trapos” e à música com a atuação 

do Grupo Académico Seistetos e da Tuna Popular do nosso Polo. Referiu ainda o Senhor Presidente que 

no final da tarde foi inaugurada a exposição “Do ponto de antigamente aos bordados do presente”, da 

responsabilidade das alunas dos cursos de bordados e costura. Esta exposição procura dar a conhecer ao 

visitante trabalhos realizados em contexto de sala de aula, juntamente com peças antigas que constituem 

verdadeiras coleções de elementos da vida e do gosto privado das gerações de Alcáçovas e Viana do 

Alentejo. A raiz etnográfica desta exposição, centrada na esfera da vida privada, é complementada por 

um pequeno núcleo de pintura e de outros trabalhos que refletem as mesmas vivências. A exposição 

estará patente no antigo Posto de Turismo de Viana, na Praça da República, até ao dia 21 de junho a qual 

é promovida pelo Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de 

Évora e pelo Município, com o apoio das bibliotecas e das Juntas de Freguesia de Alcáçovas e de Viana do 

Alentejo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 20 de maio, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – 

Miguel Bentinho esteve presente no IV Torneio da Amizade – Veteranos do Sporting de Viana do 

Alentejo, que decorreu no Campo de Jogos João de Sousa Faria e Melo, em Viana do Alentejo, no qual os 

veteranos do Sporting Clube de Viana do Alentejo defrontaram os veteranos do Sporting Clube de 

Portugal. Adiantou o senhor Presidente que após o torneio, ganho pelo Sporting Clube de Viana do 

Alentejo, teve lugar um jantar na Discoteca “Insónia”, no qual participou também o Senhor Vereador 

Paulo Manzoupo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que também no dia 20 de maio, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo 

esteve presente no Encontro de Grupos Corais, promovido pelo Grupo Coral Feminino de Viana do 

Alentejo no âmbito das comemorações do seu XVII aniversário, o qual decorreu no Cineteatro Vianense. 

Neste Encontro participaram, para além do grupo aniversariante, o Grupo Coral Tradicional Alentejano 

“Os Almocreves”, o Grupo Coral Feminino “Flores do Alentejo”, o Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana 

do Alentejo, o Grupo Coral da Junta de Freguesia de São João de Negrilhos, o Grupo de Cavaquinhos 

“Seara Nova” e o Grupo de Cantares Populares “Seara Nova”.  -------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 21 de maio, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve 

presente no almoço-convívio promovido pelo Grupo Desportivo e Cultural de Vila Nova da Baronia, no 

âmbito do seu XV Passeio de Cicloturismo.  ----------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente informou que ainda no dia 21 de maio, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo assistiu 

à estreia da peça de teatro “No Fundo do Poço”, apresentada pelo Grupo de Teatro da Secção Cultural “O 

Restolho”, do Grupo de Cantares Populares Seara Nova. Referiu que dez atores amadores do Concelho 

apresentaram uma comédia familiar, encenada por Hugo Sovelas, que girou em torno de uma família 

comum: um pai trabalhador, uma dona de casa (pouco) dedicada, um filho rufia e uma filha bonita (mas 

muito limitada). Referiu ainda o Senhor Presidente que o Cineteatro Vianense encheu. A peça surgiu no 

âmbito do projeto “Alentejo Em Cena”, que terá a duração de dois anos e trará ao concelho de Viana do 

Alentejo espetáculos culturais de relevo nas mais diversas áreas, como a dança, o teatro e a música.  ------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 24 de maio decorreu, no Cineteatro Vianense, um Encontro 

sobre Estratégias de Combate ao Isolamento e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, promovido 

pelo Núcleo de Évora da EAPN/Portugal – Rede Europeia Anti Pobreza; pelo Município de Viana do 

Alentejo; pela Santa Casa da Misericórdia de Borba e pela Rede Local de Intervenção Social. Referiu o 

Senhor Presidente que o encontro surgiu devido às situações de isolamento em que residem algumas 

pessoas idosas, nomeadamente na região do Alentejo, bem como às situações de violência, quer física, 

quer psicológica. Assim, este Encontro visou aprofundar o conhecimento sobre as várias dimensões deste 

fenómeno, bem como promover o diálogo e a troca de ideias relativas a estas problemáticas. Pretendeu-

se, ainda, conhecer práticas de intervenção relativas às situações de isolamento e de vivência contra os 

idosos, desenvolvidas ao longo dos últimos anos e fomentar o debate e a partilha de experiência a nível 

privado e público. Referiu ainda o Senhor Presidente que em cima da mesa estiveram temas como a 

intervenção com os idosos nos montes isolados; as situações de violência contra o idoso no distrito de 

Évora; envelhecer positivamente; o combate ao isolamento e à violência contra a pessoa idosa. O senhor 

Presidente informou que neste encontro estiveram presentes, para além dele próprio, a Senhora Diretora 

do Centro Distrital da Segurança Social de Évora, Dra. Sónia Ramos; o Senhor Presidente do Conselho 

Diretivo da ARS Alentejo – Administração Regional de Saúde do Alentejo, Dr. José Robalo e membros da 

direção da EAPN/Portugal – Rede Europeia Anti Pobreza, nomeadamente a Dra. Joaquina Madeira, 

Coordenadora do Núcleo Distrital de Lisboa da EAPN/Portugal – Rede Europeia Anti Pobreza e Presidente 

da Direção da Associação dos Profissionais de Serviço Social.  ---------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 26 de maio, teve início o 10.º Encontro da European Network 

of Places of Peace (Rede Europeia de Sítios da Paz) que decorreu no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, o 

qual teve a duração de dois dias. Referiu o senhor Presidente que no período aa manhã, delegados de 

vários países (Alemanha, Bulgária, Croácia, Holanda, Hungria, Roménia e Portugal), após terem sido 

recebidos por ele próprio e pela Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, se deslocaram 

para o Auditório onde o Grupo Coral Feminino “Paz e Unidade” deu as boas-vindas com o Cante 
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Alentejano. Posteriormente, iniciaram-se os trabalhos, cuja atenção foi centrada no processo de 

certificação da Rota de Sítios da Paz como Rota Cultural do Conselho da Europa e também nos resultados 

da reunião sobre este assunto que se realizou no passado dia 11 de maio, no Luxemburgo, entre 

responsáveis da Rede e o diretor executivo do Instituto Europeu das Rotas Culturais, tendo havido 

oportunidade para que os convidados interviessem na Sessão, nomeadamente, a Senhora Diretora 

Regional de Cultura do Alentejo, Dra. Ana Paula Amendoeira e o Senhor Eurodeputado Carlos Zorrinho. 

No período da tarde, foram discutidas as linhas de orientação e a atividade futura da Rede. No final, 

houve uma visita guiada ao Paço dos Henriques, Capela e Horto e ainda uma visita à Fábrica dos 

Chocalhos Pardalinho, onde puderam assistir ao processo de Fabrico de Chocalhos. Referiu o senhor 

Presidente que no dia 27, segundo dia do Encontro, as delegações, após Sessão Comemorativa do 183.º 

aniversário do Tratado de Paz de Évoramonte, naquela localidade, visitaram Viana do Alentejo (Castelo, 

Igreja Matriz e Santuário de Nossa Senhora D’Aires), tendo também assistido ao Festival Pedreira dos 

Sons. O Senhor Presidente recordou que o Município recebeu no passado dia 6 de fevereiro o certificado 

de membro efetivo da European Network of Places of Peace (Rede Europeia de Sítios da Paz), à qual 

aderiu no final de 2016. Disse o senhor Presidente que tendo sido assinado o Tratado de Alcáçovas, ou 

Tratado de Paz, naquela freguesia, o qual pôs termo à Guerra da Sucessão de Castela, em 1479, 

considerou-se que o Município de Viana do Alentejo reunia todos os requisitos para ser membro desta 

Rede de Paz, cujos membros trabalham em conjunto para promover os seus lugares através de Roteiros 

Culturais Internacionais, tendo por base o que os une: a Paz. O Senhor Presidente concluiu informando 

sobre os agradecimentos já recebidos, nomeadamente do Presidente da Rede Europeia de Sítios da Paz, 

Dr. Eduardo Basso, o qual agradeceu o empenho do Município na organização, que considera ter sido um 

êxito, o qual ficou patente nas reações e opiniões recolhidas entre todas as delegações estrangeiras que 

estiveram presentes, tendo solicitado ainda que ele transmitisse este agradecimento aos colaboradores 

do Município que estiveram envolvidos. Referiu ainda o senhor Presidente que também uma delegada da 

Roménia fez questão de transmitir o seu agradecimento por escrito, referindo-se ao excelente 

planeamento das atividades/visitas, facto que, segundo a própria, tornou o Encontro memorável. Para 

além dos agradecimentos já referidos, o Senhor Presidente comunicou um outro da delegação da 

Hungria, onde é agradecida a organização e todo o programa do Encontro, tendo descoberto um 

Concelho e um País agradáveis e amigáveis. Por último, o Senhor Presidente informou sobre um outro 

agradecimento da delegação alemã sobre a excelente organização e trabalho da equipa envolvida.  -------- 

-  O Senhor Presidente informou que entre os dias 26 e 28 de maio decorreu a 5.ª edição do Festival 

Pedreira dos Sons, este ano organizada pelo Município e pela Escola de Artes da Universidade de Évora. 

De entre os vários convidados na abertura do Festival, o Senhor Presidente fez referência à Senhora 
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Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Dra. Ana Paula Amendoeira, que se deslocou também em 

representação do Senhor Ministro da Cultura do Governo Português, Dr. Luís Filipe Castro Mendes; à 

Senhora Reitora da Universidade de Évora, Dra. Ana Costa Freitas e à Senhora Diretora da Escola de Artes 

da Universidade de Évora, Dra. Ana Telles Béreau. Pese embora a música clássica ser predominante, a 

programação integrou também outras manifestações artísticas, nomeadamente exposição de trabalhos 

de alunos de Design de Comunicação e peças e projeção de vídeos do Departamento de Artes Visuais e 

Design. O Senhor Presidente informou que a abertura contou com atuações de Cante Alentejano nas 

vozes do Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do Alentejo e do Grupo Coral “Tertúlia dos Amigos do 

Cante”, de Alcáçovas, seguindo-se a já referida projeção de vídeos. A noite terminou com um Concerto da 

Orquestra de Sopros, com direção de Hugo Assunção. Referiu o senhor Presidente que o segundo dia do 

evento (dia 27), foi preenchido com o Coro A Compasso, do Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo, ensaiado pela Cooperativa Cultural CulArtes; por um concerto de acordeão por Gonçalo 

Pescadas; projeção de vídeos e atuações de várias formações da Universidade de Évora, nomeadamente 

o Combo de Jazz; o Trio de Sopros e o Quarteto de Saxofone. O terceiro e último dia do Festival Pedreira 

dos Sons foi composto por um concerto da Orquestra da Universidade de Évora, dirigida pelo maestro 

Kodo Yamagishi. O Senhor Presidente referiu que, mesmo não tendo ainda sido realizada a habitual 

reunião de balanço do evento, a opinião geral é que o mesmo correu bem e dentro das expectativas da 

organização, trazendo aos referidos concertos e consequentemente ao nosso Concelho, várias centenas 

de pessoas ao longo dos três dias. - --------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 27 de maio, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente e a 

Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, esteve presente na apresentação do livro Os 

Senhores de Alcáçovas e o Conde Alcáçovas, da autoria de André Correia, editado pela Associação Terras 

Dentro, com o apoio deste Município, da Junta de Freguesia de Alcáçovas, da Associação dos Amigos das 

Alcáçovas e da Caixa de Crédito Agrícola. Este é um livro que relata a história e a vida da família 

Henriques, Senhores da Vila de Alcáçovas, que viveram durante séculos no Paço dos Henriques, local 

escolhido para esta apresentação. Entre os convidados, esteve o atual Conde de Alcáçovas, D. Luís 

Henriques de Lancastre. O Senhor Presidente concluiu informando que é com muito agrado que o 

Município apoia mais uma publicação sobre o nosso Concelho e a sua História, um contributo que fica 

para as gerações vindouras e também conhecimento sobre a história local, enriquecendo assim o nosso 

Património Coletivo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 30 de maio, esteve presente na abertura da Sessão de 

Esclarecimento sobre o SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (Alentejo 

Central) que decorreu no Cineteatro Vianense, o qual visa apoiar projetos de criação, expansão ou 
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modernização de micro e pequenas empresas com criação líquida de emprego, através do financiamento 

a novos postos de trabalho e a despesas de investimento. Esta Sessão foi promovida pela CIMAC – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central em conjunto com a Associação Terras Dentro, com o 

apoio do Município. Este sistema de incentivos é direcionado a todas as micro e pequenas empresas, seja 

qual for a sua forma jurídica (sociedade por quotas, sociedade unipessoal ou outras).  ------------------------- 

- O senhor Presidente, sobre os eventos futuros, mencionou as Comemorações do Dia Mundial da Criança 

(1 de junho), contextualizando que as cerca de 370 crianças dos jardins-de-infância e do 1.º ciclo do 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo estão a aprender, desde 2014, a defender o ambiente no 

projeto educativo “Oficina do Ambiente”, promovido pelo Município e com o apoio das Juntas de 

Freguesia. Este ano, o projeto irá celebrar esta data – Dia Mundial da Criança – com o espetáculo “O 

Planeta Limpo do Filipe Pinto”, uma adaptação para teatro dos textos da autoria de Narciso Moreira e do 

músico Filipe Pinto (vencedor do programa da SIC “Ídolos”, em 2010), que aborda temas como os solos, a 

água, a reciclagem e as florestas. Esta iniciativa visa desenvolver o convívio e a confraternização entre a 

comunidade escolar e alertar para a necessidade da educação e sensibilização ambiental junto dos mais 

novos, interagir com o ambiente de modo lúdico, observador e criativo, criar uma nova consciência para 

o ambiente colocando o Homem como um elemento da paisagem e não como dominador da mesma, 

desenvolver sentimentos de empatia com outras espécies e formas de vida, proteger os elementos 

naturais relevantes do Concelho, valorizar o património natural do Concelho e criar uma ferramenta de 

monitorização e manutenção dos espaços verdes. No final do espetáculo, os mais novos irã receber o 

livro que dá nome ao espetáculo e que poderá ser autografado, onde terão a oportunidade de conhecer 

os recantos e encantos da floresta, diversas criaturas da natureza e o impacto negativo das ações do 

homem na natureza. O Senhor Presidente informou que este projeto – “Oficina do Ambiente” – será 

dado a conhecer através de uma exposição sobre o mesmo, a ser inaugurada no dia 5 de junho, no 

Castelo de Viana do Alentejo. Esta exposição, que estará patente ao público até ao dia 27 de agosto, é 

organizada pelo município, com o apoio da junta de freguesia local e pela Direção Regional de Cultura do 

Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  O Senhor Presidente informou também sobre o evento “Bom Dia Cerâmica”, um evento internacional 

que une as tradições cerâmicas de diversas cidades e vilas cerâmicas de cada localidade. Referiu o senhor 

Presidente que o Município de Viana do Alentejo, como membro fundador da futura AptCC – Associação 

Portuguesa das Cidades e Vilas com Cerâmica, propõe uma exposição e um ateliê temático que dão a 

conhecer alguma da riqueza etnográfica de Viana do Alentejo, contada pelas palavras escritas e pelas 

mãos que moldam o barro. A exposição “Cerâmica no feminino: a olaria da Tia Filipa” será inaugurada no 

dia 2 de junho, no Cineteatro Vianense, estando patente ao público até ao dia 11 de junho. O ateliê irá 
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decorrer no dia 3 de junho, na antiga Cantina Escolar (local onde está a ser ministrado o Curso de Oleiro), 

e é denominado “Cores do Barro de Viana”.  --------------------------------------------------------------------------------- 

-  O Senhor Presidente referiu-se ainda à Festa da Primavera, que irá decorrer nos dias 9, 10 e 11 de 

junho, em Aguiar. O programa é diversificado para agradar a todos os públicos, tendo o Senhor 

Presidente destacado, em termos musicais, os Concertos com Bandalusa, Rúben Baião e Diogo Piçarra. 

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 20.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 vigésima alteração ao Orçamento da Despesa.  -------------------------------------------------------------  

Ponto seis) Proposta de ratificação da 13.ª 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 ratificada a décima terceira alteração ao Plano de Atividades Municipais.  ----------------------------  

Ponto sete) 21.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Posteriormente à data de 

elaboração da ordem de trabalhos da presente reunião, verificou-se a necessidade de aprovação, por 

despacho do senhor Presidente, de uma alteração ao Orçamento da Despesa, tendo sido essa a alteração 

número vinte e um e a que hoje é apresentada para aprovação tem, portanto, o número vinte e dois.  ---  

Com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa 

Barros da Costa, foi aprovada a vigésima segunda proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ------  

Ponto oito) 14.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 quarta proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.  -----------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu apoio em espécie 

ao Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do Alentejo” (aluguer de autocarro / torneio de futebol de 

veteranos) – Com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou 

por unanimidade ratificar o despacho do senhor Presidente de 18 de maio de 2017, que concedeu apoio 

em espécie ao Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do Alentejo”, o qual consistiu no aluguer de um 

autocarro de 25 lugares para assegurar o transporte da equipa do Sporting Clube de Portugal para 

participar no torneio de futebol de Veteranos, que decorreu em Viana do Alentejo no dia 20 de maio 

último, dado o Município não ter tido disponibilidade de cedência do seu autocarro para o efeito.  --------  
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Ponto dez) Proposta de aceitação de mobilidade interna na categoria de um Técnico Superior do 

Município de Torres Vedras – Nos termos da proposta do senhor Vice-Presidente e ao abrigo do disposto 

nos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho alterada pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro; 84/2015, de 7 de agosto 

e 18/2016, de 20 de junho; a Câmara deliberou por unanimidade aceitar o Técnico Superior Bruno Miguel 

Martins Lagarto, pertencente ao Mapa de Pessoal do Município de Torres Vedras, na situação de 

mobilidade interna na categoria.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O interesse público do Município de Viana do Alentejo, nesta situação de mobilidade fundamenta-se no 

seguinte: 

Este Técnico Superior tem exercido no Município de Torres Vedras, não só atividades na área da 

Segurança e Saúde no Trabalho mas também funções de Coordenador de Segurança e Saúde, em fase de 

projeto e em fase de obra e funções de Técnico de Segurança e Ambiente. Também este Técnico Superior 

tem elaborado medidas de autoproteção para edifícios, tem ministrado formação a equipas de Segurança 

Contra Incêndios, tem articulado diversas atividades com os Serviços de Proteção Civil e tem participado 

na conceção dos projetos de segurança contra incêndios. Atendendo às atividades que têm vindo a ser 

desenvolvidas por este Técnico Superior no Município de Torres Vedras e ao interesse do Município de 

Viana do Alentejo em assegurar de imediato a realização de diversas tarefas inerentes à Divisão de 

Administração Urbanística e Serviços Urbanos, no âmbito dos Instrumentos de Gestão Territorial, na 

realização de estudos e projetos de âmbito físico, demográfico, socio-económico e ambiental; na 

estruturação, gestão e manutenção do sistema de Informação Geográfica Municipal (SIG) e do SIG-Web e 

no acompanhamento e estudo de ações no âmbito da Proteção Civil; considera-se estar devidamente 

fundamentado e acautelado o interesse público na aceitação deste trabalhador, em mobilidade, 

atendendo aos objetivos de economia, eficácia e eficiência que devem presidir às decisões dos 

Organismos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Da parte do Município de Torres Vedras não se levantam objeções à mobilidade do Técnico Superior em 

causa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Mapa de Pessoal do Município de Viana do Alentejo para 2017, prevê a ocupação do posto de trabalho 

em causa, em situação de mobilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto onze) Proposta de fixação das datas de abertura e de encerramento das Piscinas Municipais na 

época balnear de 2017, dos dias de encerramento em cada Piscina, dos horários de funcionamento e 

dos respetivos preços – Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou o seguinte quanto ao funcionamento das Piscinas Municipais do concelho, na época 

balnear de 2017: 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31/05/2017  Fl.12 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

- A abertura ocorrerá no dia 25 de junho de 2017 e o encerramento a 10 de setembro de 2017;  ------------  

- A Piscina Municipal de Viana do Alentejo encerrará semanalmente à segunda-feira e a Piscina Municipal 

de Alcáçovas encerrará semanalmente à terça-feira;  --------------------------------------------------------------------  

- O horário de funcionamento é entre as 10:00 horas e as 20:00 horas;  ---------------------------------------------  

- Os preços a praticar são os seguintes: 

» Crianças até aos 10 anos e adultos com 65 ou mais anos de idade – Isentos (categoria A);  ------------------  

» Jovens com idade compreendida entre os 11 e os 16 anos – 1,50 € (categoria B1); ----------------------------  

» Conjunto de 10 bilhetes da categoria B1 – 12,50 € (categoria B2);  -------------------------------------------------  

» Conjunto de 25 bilhetes da categoria B1 – 27,50 € (categoria B3);  -------------------------------------------------  

» Utentes entre os 17 e os 64 anos de idade – 1,75 € (categoria C1);  ------------------------------------------------  

» Conjunto de 10 bilhetes da categoria C1 – 15,00 (categoria C2).  ----------------------------------------------------  

- Os portadores de cartão jovem terão um desconto de 20% nos valores apresentados.  -----------------------  

Ponto doze) Proposta de fixação de preços de ocupação de tendas e stands na Feira do Chocalho de 

2017 – O senhor Presidente apresentou a seguinte proposta de fixação de preços relativos à ocupação de 

stands e tendas na Feira do Chocalho de 2016: 

1) Zona Institucional: 

- Tenda branca de 9 m2 (3x3) a ocupar por organizações do concelho --------------------------------------- 0,00 € 

- Tenda branca de 9 m2 (3x3) a ocupar por organizações não sedeadas no concelho  ----------- 25,00 € + IVA 

2) Zona Empresarial e de Exposição: 

- Tenda branca de 9 m2 (3x3) a ocupar por organizações do concelho (até um limite de 2 tendas por 

organização) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  0,00 € 

- Stands de 9 m2 (3x3) a ocupar por organizações do concelho  ------------------------------------  100,00 € + IVA 

- Tenda branca de 9 m2 (3x3) a ocupar por organizações não sedeadas no concelho  ----------  25,00 € + IVA 

- Stands de 9 m2 (3x3) a ocupar por organizações não sedeadas no concelho  -----------------  200,00 € + IVA 

- Stands de 9 m2 (3x3) a ocupar por Empresários/Artesãos que desenvolvem a atividade Chocalheira e 

Municípios convidados e Municípios/Entidades em representação do Património UNESCO  ---------- 0,00 € 

Tratando-se de uma Feira alusiva à Arte Chocalheira, considera-se que o espaço destinado aos Mestres 

Chocalheiros deve ser cedido a título gratuito, no limite de 1 Stand por Chocalheiro. 

3) Zona de Restauração e Tasquinhas: 

- Stands de 9 m2 (3x3) a ocupar por organizações do concelho  ------------------------------------  105,00 € + IVA 

- Stands de 9 m2 (3x3) a ocupar por organizações não sedeadas no concelho  -----------------  205,00 € + IVA 
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Os preços acima propostos para os Stands, referem-se ao primeiro espaço/módulo a atribuir a cada uma 

das entidades sendo que, no caso de pretenderem mais do que um, o preço a cobrar corresponderá à 

totalidade do custo suportado pelo Município com o seu aluguer.  ---------------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra referiu que, em consonância com as deliberações anteriores sobre este 

assunto, se irá abster na votação tendo a senhora Vereadora Rosa Costa partilhado da mesma opinião.  -  

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

senhores Vereadores João Penetra e Rosa Costa. -------------------------------------------------------------------------- 

Ponto treze) Proposta de fixação do número máximo de inscrições para o Programa Ocupacional de 

Tempos Livres “Summer 2017”, do preço das respetivas inscrições e do preço das refeições – 

Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano foi apresentada uma proposta que estipula 

o seguinte quanto ao Programa Ocupacional de Tempos Livres “Summer 2017”: 

A) Número máximo de inscrições por freguesia: 

- Freguesias de Aguiar e Alcáçovas – 45;  -------------------------------------------------------------------------------------  

- Freguesia de Viana do Alentejo – 60.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

B) Montante a pagar pela inscrição: 

> Crianças incluídas no escalão A de Ação Social Escolar – 5,00 €;  ----------------------------------------------------  

> Crianças incluídas no escalão B de Ação Social Escolar – 10,00 €;  ---------------------------------------------------  

> Crianças sem direito a subsídio no âmbito da Ação Social Escolar – 20,00 €.  ------------------------------------  

C) Preço das refeições: 

> Crianças – 2,00 €;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

> Adultos – 2,00 €.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D) O programa iniciará a 26 de junho e terminará a 1 de setembro de 2017.  --------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra disse registar positivamente o facto de, este ano, o número de 

inscrições para Viana do Alentejo ter subido em relação a anos anteriores. 

- Também a senhora Vereadora Rosa Costa referiu, relativamente a este assunto, que é uma questão 

ideológica que as atividades de educação deverão ser gratuitas.  -----------------------------------------------------  

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

senhores Vereadores João Penetra e Rosa Costa.  -------------------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com base 

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

respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à atribuição do cartão social do reformado, 

pensionista e idoso de António Diogo Loupa Cidrão, de Alcáçovas.  --------------------------------------------------  
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Ponto quinze) Proposta de atribuição de apoios em espécie 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 457 – Reparação de portas e portões, fechaduras e puxadores;  -------------------------  

- Titular do Cartão n.º 278 – Reparação de portas e portão e colocação de teto falso;  --------------------------  

- Titular do Cartão n.º 462 – Substituição de canalização e tubagem de água quente;  --------------------------  

- Titular do Cartão n.º 691 – Substituição de torneiras e louças sanitárias.  -----------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verbas 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 Feminino Cantares de Alcáçovas, as seguintes importâncias respeitantes ao 

4.º trimestre de 2016: 

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

» 2,10 € x 16 elementos x 2 atuações – 67,20 €.  ---------------------------------------------------------------------------  

Ao abrigo do mesmo Regulamento e sem a presença do senhor Vereador João Penetra por se encontrar 

impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir as seguintes verbas: 

- Para o Grupo Coral Os Trabalhadores de Alcáçovas / 4.º trimestre de 2016: 

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

» 2,10 € x 27 elementos x 1 atuação – 56,70 €.  -----------------------------------------------------------------------------  

- Para o Grupo Tertúlia dos Amigos do Cante do Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas: 

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

» 2,10 € x 22 elementos x 1 atuação – 46,20 €.  -----------------------------------------------------------------------------  

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

às Modalidades Desportivas – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano 

e ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas e sem a presença do senhor 

Vereador João Pereira, por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, 

transferir para o Sport Club Alcaçovense a importância de 1.624,32 € (mil seiscentos e vinte e quatro 

euros e trinta e dois cêntimos), respeitante a quilómetros / futebol de formação.  ------------------------------  

Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Associação de Jovens de Alcáçovas (prova de 

trail running) – Sob proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir para a Associação de Jovens de Alcáçovas a importância de 1.400,00 € (mil e 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31/05/2017  Fl.15 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas de preparação e divulgação de uma prova de 

trail running a realizar em Alcáçovas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para o Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do 

Alentejo” (reforço do apoio para a iniciativa “Torneio de Futebol Infantil Viana Cup”) – Sob proposta da 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o 

Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do Alentejo” a importância de 1.250,00 € (mil duzentos e 

cinquenta euros), como reforço do apoio pelas despesas acrescidas com a realização da 1.ª Edição do 

“Torneio de Futebol Infantil Viana Cup”.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a Cooperativa Cultural Culartes (limpeza da sede) 

– Sob proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade 

transferir para a Cooperativa Cultural Culartes a importância de 200,00 € (duzentos euros), como 

comparticipação nas despesas com a aquisição de produtos/materiais de limpeza para a sua sede.  -------  

Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses 

(organização das Festas de Verão) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação dos Amigos Aguiarenses a 

importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas atividades a desenvolver, 

nomeadamente a organização das Festas de Verão.  ---------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe (obras na sede) – 

Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e sem a presença do senhor 

Vereador João Penetra, por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, 

transferir para a Associação Terra Mãe a importância de 10.000,00 € (dez mil euros), como 

comparticipação nas despesas com a realização de obras na sua sede.  ---------------------------------------------  

Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do 

Alentejo – Sob proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo a importância de 

1.300,00 € (mil e trezentos euros), como comparticipação nas atividades a desenvolver, nomeadamente a 

aquisição de materiais/equipamentos para a sua sede.  -----------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar 

(organização de atividades no 1.º de maio) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano e sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo, por se encontrar impedido, a 

Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar a 

importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes com as 

atividades a desenvolver pelo Grupo, nomeadamente a organização de atividades no 1.º de maio.  --------  
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Ponto vinte e cinco) Ratificação do despacho do senhor Presidente que designou a fiscalização da 

Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo - a Câmara 

ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 2 de maio de 2017, através do qual 

designou a Empresa Ripórtico – Engenharia, Ld.ª para exercer a fiscalização da Empreitada de 

Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo.  --------------------------------------  

Ponto vinte e seis) Comunicação sobre contrato de Aquisição de Serviços – A Câmara tomou 

conhecimento de que o senhor Presidente, no uso da competência própria conferida pela conjugação do 

disposto nos n.ºs 5 e 12 do artigo 49.º da Lei do Orçamento do Estado para 2017, aprovada pela Lei n.º 

42/2016, de 28 de dezembro, autorizou a celebração do seguinte contrato de prestação de serviços com 

diferente objeto e contraparte de contrato vigente em 2016: 

- Concerto com o artista “Diogo Piçarra” no dia 11 de junho de 2017, por ocasião da Festa da Primavera, 

em Aguiar, pelo montante de 11.000,00 € (onze mil euros), acrescido de IVA a 23% e prazo de execução 

de 1 dia, cujo prestador de serviços é a Empresa Universal Music Portugal, S.A..  --------------------------------  

Ponto vinte e sete) Proposta de atribuição dos prémios relativos ao concurso de janelas, varandas e 

montras engalanadas na chegada da Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo, nos termos do 

Regulamento Municipal respetivo – A Câmara apreciou a proposta de atribuição de prémios relativos ao 

concurso de Janelas, Varandas e Montras Engalanadas na chegada da Romaria a Cavalo “Moita – Viana do 

Alentejo”, ao abrigo do respetivo Regulamento e com base na ata do júri do referido concurso. Foi 

deliberado por unanimidade atribuir os seguintes prémios: 

Zona 1 (Percurso da Romaria a Cavalo) / Categoria “Montras”: 

> 1.º Prémio: Feliciano Severino Mouchinho Tapisso – 200,00 €;  -----------------------------------------------------  

> 2.º Prémio: Mafalda Sofia Gomes dos Anjos – 150,00 €;  --------------------------------------------------------------  

> 3.º Prémio: Sónia Cristina Guerreiro Ludovino – 100,00 €;  -----------------------------------------------------------  

> 4.º Prémio: Maria Rosa Batista Gaio – 40,00 €.  --------------------------------------------------------------------------  

> 5.º Prémio: Sabores do Cerrado – 10,00 €.  --------------------------------------------------------------------------------  

Zona 1 (Percurso da Romaria a Cavalo) Categoria “Janelas e/ou Varandas”: 

> 1.º Prémio: Maria José Sitima Marcelino Pão Mole – 200,00 €;  -----------------------------------------------------  

> 2.º Prémio: Severina Isabel Sitima Miguel Viegas – 150,00 €; --------------------------------------------------------  

> 3.º Prémio: Sara Cristina Branco Lopes – 100,00 €;  ---------------------------------------------------------------------  

> 4.º Prémio: Maria Eugénia Tenrinho Rosa Romão – 40,00 €;  ---------------------------------------------------------  

> 5.º Prémio: Luis Eduardo Serrano Mira Carvalho – 10,00 €.  ----------------------------------------------------------  

Zona 2 (Todos os arruamentos da vila à exceção do percurso da Romaria) / Categoria “Montras”: 

> 1.º Prémio: José Manuel Letras Baião – 200,00 €; -----------------------------------------------------------------------  
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> 2.º Prémio: Dina Manuela Fialho Campaniço Brigolas – 150,00 €;  --------------------------------------------------  

> 3.º Prémio: Célia Isabel Gomes Maurício – 100,00 €.  ------------------------------------------------------------------  

Zona 2 (Todos os arruamentos da vila à exceção do percurso da Romaria) / Categoria “Janelas e/ou 

Varandas”: 

> 1.º Prémio: Maria Alice Costa Loupas Lagarto – 200,00 €;  ------------------------------------------------------------  

> 2.º Prémio: Ana Margarida Direitinho Manita Fernandes – 150,00 €.  ---------------------------------------------  

Ponto vinte e oito) Proposta de concessão de licença para a realização da Prova Desportiva “III Trail 

Running”, no dia 11 de junho de 2017, cujo promotor é o Clube BTT de Aguiar – Sem a presença do 

senhor Vereador Paulo Manzoupo por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos 

favoráveis, conceder licença ao Clube de BTT de Aguiar para a realização da prova desportiva “III Trail 

Running”, no dia 11 de junho de 2017.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e nove) Proposta de emissão de parecer sobre a criação de novos Cursos por parte do 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (Curso de Educação e Formação, Tipo II – 3.º Ciclo; Curso 

Profissional de Técnico/a de Desporto – Secundário; e Curso Profissional de Técnico/a de Informática, 

Sistemas – Secundário) – A Câmara apreciou o pedido de parecer enviado pelo Agrupamento de Escolas 

de Viana do Alentejo, relativo aos seguintes cursos profissionais que pretende implementar naquele 

Agrupamento: 

» Curso de Educação e Formação, Tipo II – 3.º Ciclo;  ---------------------------------------------------------------------  

» Curso Profissional de Técnico/a de Desporto - Secundário;  ----------------------------------------------------------  

» Curso Profissional de Técnico/a de Informática, Sistemas - Secundário.  ------------------------------------------  

O referido Agrupamento solicitou a emissão de parecer favorável à implementação destes cursos, na 

tentativa de diversificação da oferta formativa, que melhor corresponda aos interesses de formação dos 

alunos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável ao que lhe foi solicitado.  ---------------------  

Ponto trinta) Pedido de autorização para realização de Obra por Administração Direta / Implementação 

de Monumento aos Combatentes do concelho – Nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização, por administração 

direta, da obra de Implementação de um Monumento alusivo aos Combatentes do Concelho, a instalar 

no Jardim do Loteamento da Quinta do Marco, em Viana do Alentejo, cuja estimativa orçamental é de 

5.310,25 € (cinco mil trezentos e dez euros e vinte e cinco cêntimos).  ----------------------------------------------  

Ponto trinta e um) Proposta de alteração temporária de circulação de trânsito em Viana do Alentejo, 

motivada pelas Obras de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico – 2.ª fase – Foi presente 

uma proposta da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos / Fiscalização Municipal, no 
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sentido de que as artérias abaixo indicadas fiquem sujeitas a condicionamentos de trânsito automóvel e 

pedonal, enquanto decorrerem as Obras de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de 

Viana do Alentejo – 2.ª fase. É proposto ainda que as alterações à circulação e os respetivos desvios de 

trânsito sejam devidamente coordenados no local por sinalização adequada. As propostas foram 

aprovadas por unanimidade, sendo as artérias a intervencionar as seguintes: 

- Rua Dr. António José de Almeida; --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua das Escadinhas;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Estrada de Vila Nova;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua Teófila Braga;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua de Vila Nova;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Travessa dos Frades;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua António Isidoro de Sousa;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua das Parreiras;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Largo de São Luis;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua Médico Sousa;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua Heliodoro Salgado;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua da Amendoeira;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua da Figueira;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua da Olaria;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua Conselheiro José Fernando de Sousa;  ---------------------------------------------------------------------------------  

- Rua Dr. Afonso Costa;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua da Água Abaixo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua Latino Coelho.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

 

      Eu,                                                                                             , Assistente Técnico, a subscrevi. 

 

O Presidente, 
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Os Vereadores, 

 

 

 

 


