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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________ 

ATA N.º 15/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 18 / 07 / 2018 

PRESENÇAS 

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

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 18:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS:    FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 12/07/2018 

 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5.889,46 € 

FUNDOS DE MANEIO  ................................................................................................................................................................................. 3.552,00 € 

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 € 

FUNDO DE MANEIO 4 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES  ..............................................................................................  52,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  .....................................................................................................................................     854.648,74 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................................................   123.544,53 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ...........................................................................................................................................      14.441,86 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .................................................................................................................................................. 8.482,67 € 

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  .............................................................................................................................        2.875,96 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006820050 .......................................................................................................................................................         - € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................................................    78.501,73 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................................................  35.847,17 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  .....................................................................................................................................       48.500,72 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ..........................................................................................................................................    73.047,04 € 

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

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000375-0 DPRA  ..............................................................................................................................................-  € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000431-1 DPRA  .............................................................................................................................. 250.000,00 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  ............................................................................................................................................. 50.070,31 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ................................................................................................................................................................  860.538,20 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ....................................................................................................................................................................  710.547,02 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................................................ 149.991,18 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte ordem 

de trabalhos: 

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

2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 4 de julho de 2018; ---------------------------  

3. Informação sobre a atividade da Câmara; -------------------------------------------------------------------------------  

4. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Presidente no uso de competência 

delegada em matéria de administração urbanística; ---------------------------------------------------------------- 

5. Pedido de licença para realização de uma vacada popular em Aguiar; ------------------------------------------ 

6. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que emitiu parecer favorável à realização 

da prova de ciclismo “Grande Prémio de Portugal Nacional 2”; -------------------------------------------------- 

7. Pedido de emissão da licença de ruído para a realização das festas de Verão em Aguiar; ------------------ 

8. Pedido de isenção de pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de ruido para a realização 

das festas de Verão em Aguiar; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Proposta de ratificação da 29.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------  

10.  Proposta de ratificação da 24.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------- 

11.  Proposta de ratificação da 30.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------- 

12.  Proposta de aprovação da 31.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------- 

13. Proposta de aprovação da 25.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------- 

14. Proposta de aprovação da 7.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------ 

15. Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo; --------- 

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

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

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

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

18. Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense (concerto no Jardim Público 

de Alcáçovas); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe (comemorações do 17.º 

aniversário); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Proposta de transferência de verba para o Clube de Atletismo de Viana do Alentejo (atividades de 

atletismo a desenvolver no mês de setembro); ------------------------------------------------------------------------ 

21. Proposta de atribuição de apoio em espécie no âmbito da “Oficina Domiciliária”; -------------------------- 

22. Proposta de exercício do direito de preferência relativamente ao Lote n.º 4 da ZIVA; ---------------------- 
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23. Pedido de autorização da Associação Galopar & Pedalar – Clube BTT de Aguiar para realização da 

10.ª Maratona BTT no dia 29/07/2018; --------------------------------------------------------------------------------- 

24. Proposta de emissão de parecer favorável quanto à passagem pelo concelho de Viana do Alentejo da 

Prova Desportiva – “8.º Raide BTT dos Santos”; ----------------------------------------------------------------------- 

25. Pedido de licença para uma vacada popular por ocasião da Feira do Chocalho 2018; ----------------------- 

26. Proposta de legalização de alterações efetuadas no âmbito do Processo n.º 113/16 (Herdade da 

Samarra – Viana do Alentejo). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia: 

Neste período o senhor Presidente informou que a receita de mil euros, angariada com a venda das 

peças expostas na exposição “Romaria no Barro”, executadas pelos alunos do Curso de Oleiro, foi 

entregue simbolicamente à Associação Humanitária dos Bombeiro Voluntários de Viana do Alentejo, no 

Cineteatro Vianense, no dia 11 de julho, no decurso da Sessão de Encerramento do referido Curso. -------- 

- O senhor Presidente informou ainda que os alunos do referido Curso de Oleiro irão fazer idêntica ação 

na Feira do Chocalho, com peças feitas no Curso, revertendo a receita a favor da Cruz Vermelha 

Portuguesa – Delegação de Alcáçovas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, em conformidade com o compromisso assumido na reunião de 

20 de junho de 2018, enunciou os projetos que o executivo de maioria CDU deixou na Câmara, em 

outubro de 2009: 

- Entrada de Viana pelo Lado de Portel;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Rotunda da ZIVA – Zona Industrial de Viana do Alentejo;  ----------------------------------------------------------------  

- Arranjos nos Loteamento do Mauforo e Quinta do Marco (Espaços Verdes);  --------------------------------------  

- Ciclovia;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Centro Escolar de Viana do Alentejo;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reabilitação do Centro Histórico de Viana do Alentejo, não incluindo as infraestruturas.  ----------------------  

Relativamente ao Projeto do Centro Histórico de Viana do Alentejo que o senhor Vereador Luis Miguel 

Duarte disse ter ficado na Câmara em outubro de 2009, o senhor Presidente disse que só teve 

conhecimento de uma intenção de realização da obra e não do projeto em si, advertindo para o facto de 

ser diferente existir uma intenção de fazer a obra e existir já o projeto adjudicado para a execução dessa 

obra.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente perguntou ao senhor Vereador Luis Miguel Duarte quem fez esse projeto, tendo 

ele respondido que “salvo erro terá sido o Sr. Arquiteto Massapina”. ------------------------------------------------- 
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- O Senhor Presidente voltou a confirmar que não havia nenhum projeto feito pelo Sr. Arquiteto 

Massapina referente ao Centro Histórico, ao contrário do Projeto do Centro Escolar de Viana do Alentejo, 

que existia e esse sim foi executado pelo Sr. Arquiteto Massapina. Contudo, nas diversas reuniões 

realizadas, nomeadamente com a Direção Regional de Educação, constatou-se que o projeto apresentava 

alguns aspetos irregulares. Nessa sequência, e após reuniões com a Direcção da Escola, com a Associação 

de Pais e com os Projetistas, o executivo decidiu elaborar outro projeto, que respondesse melhor aos 

anseios da comunidade educativa, o que veio a acontecer.  ---------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse ter ideia de que a Rua 8 de Março em Alcáçovas e a Vala 

junto ao campo de futebol de Aguiar integravam a proposta inicial de candidatura a fundos comunitários. 

A este propósito, o senhor Presidente referiu que estas obras não estavam contempladas na candidatura 

entregue a 20 de julho de 2009, conforme se pode comprovar pelo documento enviado pela própria 

CCDRA – Comissão de Coordenação da Região do Alentejo. O senhor Presidente acrescentou ter a certeza 

de que os projetos referidos pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte estavam por concluir e por isso 

não estavam prontos a executar. No entanto, referiu que irá verificar esta situação e trazer a informação 

logo que seja possível.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte admitiu que alguns dos projetos pudessem não estar completos 

e em condições de iniciar as respetivas obras mas o que é certo é que a Câmara, na altura, estava a 

trabalhar neles e se a CDU não tivesse perdido as eleições em outubro de 2009, as obras tinham sido 

executadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente reiterou a sua posição de que a maior parte dos projetos referidos pelo senhor 

Vereador Luis Miguel Duarte não estariam prontos a executar. A este propósito referiu o projeto da 

Rotunda da ZIVA – Zona Industrial de Viana do Alentejo que sofreu várias alterações no sentido da sua 

melhoria. Referiu também que o projeto relativo aos espaços verdes da Quinta do Marco não 

contemplava o Parque Infantil e que o projeto da Ciclovia atravessava uma propriedade particular sem 

que o respetivo proprietário tivesse sido contactado. O senhor Presidente acrescentou que o Passeio 

Pedonal até ao Cemitério não estava previsto nesse pacote de projetos. Informou ainda que a Ciclovia 

não era financiável dado que cerca de 90% da sua extensão ficava fora da malha urbana. A este propósito 

salientou que o Passeio Pedonal só foi financiado até ao limite da malha urbana. O senhor Presidente 

salientou contudo a importância do executivo CDU ter apresentado a candidatura a financiamento 

comunitário, ainda que no último dia do prazo para o efeito. Embora a CCDRA – Comissão de 

Coordenação da Região do Alentejo tenha vindo a informar que os elementos enviados estavam muito 

incompletos, é inegável que foi importante a entrada da candidatura. ----------------------------------------------- 
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- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte realçou a importância da apresentação da candidatura pela 

anterior maioria CDU pois isso representou um “abrir de portas”, ainda que se tivessem que entregar 

posteriormente elementos adicionais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, ainda em relação aos projetos deixados pelo executivo de 

maioria CDU em 2009, referiu o da toponímia, salientando que ficou concluído, faltando apenas a 

submissão à Assembleia Municipal. Este Vereador sublinha que no âmbito deste processo foram 

realizadas reuniões com as Juntas de Freguesia, foram feitas consultas públicas e todas as Ruas dos novos 

Loteamentos tinham nomes atribuídos. Contudo – disse – a atual maioria entendeu mandar… --------------- 

- O senhor Vice-Presidente recordou que o processo da toponímia “vinha do tempo em que o senhor 

Manuel Panóias era Vereador, tendo esse processo consigo podendo mostrá-lo”. Disse o senhor Vice-

Presidente que contrariamente ao que o senhor Vereador Luis Miguel Duarte afirmou, o atual executivo 

não resolveu mandar tudo o que estava feito mas sim auscultar a população, pondo-a a participar no 

processo. Recordou que foi formalizada a Comissão Municipal de Toponímia que contribuiu para 

implementar um trabalho que já vinha de trás. O senhor Vice-Presidente salientou que o assunto da 

toponímia “dá trabalho, implica despesa para as pessoas dado que têm de alterar as moradas nos seus 

documentos e por isso gera alguns descontentamentos”. ---------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente concluiu referindo que este executivo conseguiu, num mandato, resolver este 

assunto já antigo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a propósito da informação que foi transmitida numa reunião 

anterior, pelo senhor Vice-Presidente, acerca da oferta do projeto da Requalificação do Jardim do Rossio 

em Viana do Alentejo, por parte do proprietário do Convento de Jesus; perguntou se é possível ver esse 

projeto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente referiu que o projeto em causa implica a execução de uma obra na ordem dos 

oitocentos a novecentos mil euros, situação que é incompatível até porque não se perspetiva 

financiamento suficiente para o efeito. O senhor Vice-Presidente acrescentou que foi pedida a 

reformulação do projeto, de forma a reduzir os custos da obra. -------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente, ainda a este propósito, acrescentou que a Requalificação do Jardim do Rossio está 

incluída no PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana pelo que poderá, nessa via, ser objeto de 

financiamento. Contudo, a verificar-se esse financiamento nunca será suficiente para uma obra de 

requalificação de um jardim na ordem dos oitocentos a novecentos mil euros e daí o pedido de 

reformulação do projeto a que se referiu o senhor Vice-Presidente. -------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou como decorreu o Festival Jovem “Abana Viana”. O 

senhor Presidente respondeu que embora ainda não tenha sido realizada a reunião de avaliação do 
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evento, a sua opinião é de que globalmente decorreu de forma positiva, embora haja aspetos a melhorar. 

Salientou o aumento de jovens a acampar e o facto de não terem existido “confusões de maior”, aspeto 

bastante positivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador José Filipe Cruz, reportando-se à informação transmitida anteriormente de que 

segundo os dados do INE – Instituto Nacional de Estatísticas, o Município de Viana do Alentejo foi o que 

apresentou o maior investimento per capita em atividades culturais no ano de 2016, comparativamente 

com os demais Municípios do Alentejo Central; perguntou quais foram os indicadores utilizados para 

chegar a esta conclusão. Disse já ter colocado essa questão ao próprio INE – Instituto Nacional de 

Estatísticas, não tendo contudo conseguido obter os esclarecimentos que deseja. -------------------------------- 

- O senhor Presidente clarificou que os aspetos referidos pelo INE – Instituto Nacional de Estatísticas para 

os Municípios do Alentejo Central, permitiram a este Município concluir que o seu investimento per 

capita na cultura é maior do que o realizado nos outros Municípios do Alentejo Central, dado que a 

informação é direta, ou seja, a comparação foi feita por este Município com base em dados divulgados 

pelo INE – Instituto Nacional de Estatísticas. A este propósito, o senhor Presidente entregou ao senhor 

Vereador José Filipe Cruz uma cópia da ficha do INE – Instituto Nacional de Estatísticas que esteve na 

origem da análise comparativa efetuada por este Município. ---------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador José Filipe Cruz reportou-se à reunião realizada no salão da Junta de Freguesia de 

Viana do Alentejo, no passado dia 5 de julho, sobre o encerramento da Estação dos CTT desta Vila, 

reunião na qual esteve presente. Em sua opinião, seria importante e possivelmente mais eficaz que se 

verificasse a união de todas as forças políticas na defesa de uma causa tão importante para o concelho. 

Este Vereador recordou que nessa reunião o senhor Vereador Luis Miguel Duarte ventilou a hipótese de 

ser constituída uma comissão de utentes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que embora tenha falado na possibilidade de ser 

constituída esta comissão, o senhor Presidente da Câmara, até ao final da reunião, não deu qualquer 

relevância à sugestão apresentada. Este Vereador recordou ainda que a sua sugestão foi apresentada na 

sequência do senhor Presidente da Câmara ter pedido contributos aos presentes. Acrescentou ter tido 

receio de vir a ser acusado de “politizar a questão” e por esse motivo, perante o silêncio do senhor 

Presidente da Câmara, “resolveu calar-se”. O senhor Presidente, a este propósito, disse que não foi 

intencional o facto de não ter voltado a referir o assunto da Comissão de Utentes nas conclusões da 

reunião. Referiu ainda que em seu entender esse facto não é impeditivo do trabalho ser feito por essa 

Comissão, estando o Município sempre disponível para colaborar, como foi dito na Sessão de 

Esclarecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Vereador José Filipe Cruz referiu que em sua opinião o Município deveria tentar ainda agregar 

a esta causa, outros concelhos que se debatem com idêntico problema, a fim de que em conjunto se 

tentasse chegar aos sítios certos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente, relativamente à proposta apresentada pelo senhor Vereador José Filipe Cruz, no 

sentido da união das diversas forças políticas do concelho, perguntou-lhe porque é que ele não interveio 

na reunião do dia 5 de julho, apresentando essa proposta e tentando essa união das forças políticas. O 

senhor Presidente acrescentou que em sua opinião a proposta do senhor Vereador José Filipe Cruz é 

“demagógica e hipócrita” e que só acreditaria na bondade da mesma se a CDU não tivesse anteriormente 

apresentado uma moção na Assembleia Municipal, contestando a possibilidade da Câmara Municipal ou 

da Junta de Freguesia virem a assumir a gestão da estação dos CTT em Viana do Alentejo, sabendo-se que 

a Junta de Freguesia de Alcáçovas, de maioria CDU, tem a seu cargo essa gestão do posto dos CTT 

naquela freguesia e já disse que a pretende manter. -------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador José Filipe Cruz disse que a referida moção não corresponde à sua opinião sobre o 

assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Na sequência da proposta apresentada pelo senhor Vereador José Filipe Cruz sobre a união de esforços 

das diversas forças políticas do concelho, o senhor Presidente lançou-lhe o repto de apresentar uma 

proposta em concreto, contando a mesma com o apoio da Câmara. Nesta sequência, o senhor Vereador 

José Filipe Cruz concretizou que em sua opinião deverá ser constituído um grupo com os seguintes 

elementos em cada força política:  

- Pela CDU, o Senhor Luis Miguel Fialho Duarte;  -----------------------------------------------------------------------------  

- Pelo PS, o Senhor Presidente da Câmara, Bernardino Pinto;  ------------------------------------------------------------  

- Pelo PSD, o Senhor Caetano Silva.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Reiterou ainda este Vereador a sua opinião de que este grupo deverá tentar juntar pessoas de outros 

concelhos próximos com idêntico problema, para que em conjunto sejam definidas as estratégias 

reivindicativas. Em sua opinião, será muito mais fácil “fazermo-nos ouvir se atuarmos em conjunto”. ------ 

- Por forma a dar sequência à sugestão apresentada, o senhor Presidente ficou de agendar uma reunião 

em que ele próprio estará presente com um elemento da CDU e outro do PSD. ----------------------------------- 

- O senhor Presidente, a propósito de ações de contestação sobre o encerramento da Estação dos CTT de 

Viana do Alentejo, disse que em sua opinião este concelho tem feito mais do que outros na mesma 

situação. Disse ainda o senhor Presidente que na qualidade de Vereadores, poderiam os senhores Luis 

Miguel Duarte e José Filipe Cruz já terem reforçado a sua posição de contestação que o Município tem 

vindo a manifestar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- O senhor Vice-Presidente sublinhou que da parte das estruturas concelhias da CDU e do PSD ainda não 

viu quaisquer ações nesse sentido e perguntou o que é que a força política concelhia CDU já fez sobre 

esta matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que no dia 19 de julho corrente, às 11 horas, na Praça da 

República de Viana do Alentejo, será levada a cabo uma sessão pública sobre este assunto pois há muita 

gente em Viana que não está a par do que se passa. -----------------------------------------------------------------------   

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 20 de junho de 2018 – A 

Câmara aprovou, com quatro votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária de 4 de julho de 2018. 

Nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, não participou nesta votação o senhor Vereador João António 

Merca Pereira, dado que não esteve presente na reunião a que a ata se refere. ---------------------------------- 

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

julho, o executivo em regime de permanência reuniu com o executivo da Junta de Freguesia de Aguiar, 

em mais uma reunião periódica. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente referiu que no dia 5 de julho decorreu uma Sessão de Esclarecimento à População 

na sequência da pretensão dos CTT – Correios de Portugal, SA de encerrarem a Estação de Viana do 

Alentejo. A iniciativa teve lugar no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo e contou com a 

presença de representantes da Comissão de Trabalhadores e representantes do SNTCT – Sindicato 

Nacional dos Trabalhadores dos Correios e das Telecomunicações. O senhor Presidente recordou, mais 

uma vez, todas as diligências já efetuadas pelo Município, junto das mais diversas entidades (CTT, 

ANACOM, Grupos Parlamentares, Secretaria de Estado das Infraestruturas, DECO, Comissão de 

Economia, Inovação e Obras Públicas, Provedoria de Justiça e Unidade de Missão para a Valorização do 

Interior) de modo a reverter esta situação. Reiterou ainda a posição do Município de não “baixar os 

braços”, estando plenamente ciente dos constrangimentos causados à população, motivados por um 

conjunto de fatores, entre os quais, a ausência de transportes públicos e o facto de uma parte 

considerável da população ser idosa e não ter recursos económicos para fazer face a esta situação. Da 

iniciativa resultaram algumas ações, pretendendo-se envolver também a participação da comunidade, 

nomeadamente instituições locais. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente informou que no dia 6 de julho esteve presente na reunião mensal do Conselho de 

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

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. --------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que também no dia 6 de julho, o senhor Vereador Paulo Manzoupo 

esteve presente na inauguração da exposição “O Cantinho da Marta”, no Salão da Junta de Freguesia de 

Aguiar, tratando-se de uma exposição com quadros pintados por uma talentosa jovem aguiarense. -------- 

 - O senhor Presidente informou que ainda no dia 6 de julho, esteve presente num concerto 

comemorativo do 66.º aniversário da Força Aérea Portugal, no Jardim Público de Alcáçovas. A iniciativa 

integrou um concerto da Banda da referida Força Aérea, acompanhada, na sua última música, pela 

Banda Filarmónica – Sociedade União Alcaçovense, promotora do concerto. -------------------------------------- 

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

Manzoupo e com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente no 

espetáculo de final de ano letivo da Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo, no 

Cineteatro Vianense, a convite da referida Classe de Dança. ------------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 8 de julho, conjuntamente com o senhor Vereador Paulo 

Manzoupo e com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho esteve presente no 

espetáculo de final de ano letivo da Escola de Dança da Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense, no 

Cineteatro Vianense, a convite da referida Associação. O Município cedeu transporte para a população 

de Alcáçovas poder assistir ao espetáculo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 10 de julho foi assinado o ACEEP – Acordo Coletivo de 

Empregador Público entre o Município de Viana do Alentejo e o STAL – Sindicato Nacional da 

Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins. O referido Acordo abrange 

todos os trabalhadores do Município, salvaguardando direitos no âmbito da organização do tempo de 

trabalho e das condições de segurança e saúde no trabalho, destacando-se os seguintes aspetos: 

acréscimo de 3 dias de férias, por obtenção de menção positiva na avaliação do desempenho; tolerância 

de ponto ao trabalhador no seu dia de aniversário; existência de vestiário, lavabos e balneários para uso 

dos trabalhadores; promoção da vigilância da saúde dos trabalhadores em articulação com o serviço de 

medicina no trabalho. O ACEEP entrará em vigor no dia seguinte à sua publicação em Diário da República 

e tem a vigência de 2 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 11 de julho decorreu uma reunião da Comissão Municipal de 

Proteção Civil de Viana do Alentejo, no Salão da Junta de Freguesia de Viana. Nesta reunião, entre outros 

assuntos, foi aprovado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Viana do Alentejo, o qual 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18/07/2018  Fl.10 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

foi remetido para aprovação da Comissão Nacional de Proteção Civil. Trata-se de um documento 

estratégico e que servirá de suporte ao Serviço Municipal de Proteção Civil para a gestão operacional. ---- 

- O senhor Presidente informou que também no dia 11 de julho teve lugar a Sessão de Encerramento do 

Curso de Oleiro, na qual foram entregues os diplomas aos onze formandos que concluíram o Curso, no 

Cineteatro Vianense, tendo ele estado presente. Estiveram também presentes o Chefe do seu Gabinete 

de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho; o Sr. Delegado Regional do IEFP – Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, Arnaldo Frade; a Srª Diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, 

Paula Caeiro e o Formador e Oleiro de Profissão, Feliciano Mira Agostinho. O senhor Presidente recordou 

que o curso, promovido pelas entidades referidas, em parceria com o Município, teve a duração de 14 

meses e deu equivalência ao 9.º ano de escolaridade. O curso surgiu no âmbito de uma estratégia 

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

cultural do Concelho. Recordou ainda que o Município, depois do sucesso dos chocalhos, tem-se focado 

bastante na preservação e promoção da Olaria de Viana. A título de exemplo, referiu a AptCVC – 

Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas, da qual o Município é sócio fundador. O senhor 

Presidente disse que na referida sessão felicitou os todos os oleiros presentes, atuais e futuros, 

esperando que esta etapa seja um estímulo para alguns oleiros continuarem a arte de forma mais 

profissional. A sessão contou com um apontamento musical a cargo do recém-formado Grupo Coral de 

Aguiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que entre os dias 13 e 15 de julho decorreu mais uma edição do Abana 

Viana – Festival Jovem, no Parque Municipal da Quinta da Joana, em Viana do Alentejo. No dia 13 de 

julho atuaram Oitentamente – uma banda de tributo aos anos 80, Domi, Alienn e DJ VMax. No dia 14 de 

julho atuaram JAM ROCK, WET BED GANG, NO MAKA e DJ Angelita. No dia 15, último dia do festival, 

atuaram Plano B e DJ LORENZO, tendo a Final do Campeonato do Mundo de Futebol sido transmitida em 

écran gigante. O senhor Presidente referiu que o festival, planeado a pensar também nos mais jovens, 

pretende ser um ponto de encontro para vários públicos, num espaço agradável que oferece várias 

atividades para além da música. Durante os três dias do Festival decorrem rappel, slide/escalada, 

watterball, archery tag, ZorBall e paintball. Recorda-se que o Festival é promovido pelo Município com a 

colaboração das três Juntas de Freguesia do Concelho e outras associações locais. Embora ainda não 

tenha sido realizada a reunião de balanço do evento o senhor Presidente considerou-o bastante positivo, 

havendo, naturalmente, alguns aspetos a melhorar. ----------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 16 de julho foi apresentado o “Grande Prémio de Portugal – 

Nacional 2” na TVI, no programa “Você na TV”, que contou com a presença da Senhora Secretária de 

Estado do Turismo, Dra. Ana Mendes Godinho. Este projeto pretende afirmar Portugal através de um 
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evento internacional de ciclismo, naquela que é a maior estrada da Europa e a terceira maior do Mundo, 

numa ação que conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República, com o envolvimento de cerca 

de 30 municípios associados, entre os quais Viana do Alentejo – sócio fundador da AMREN2 – Associação 

de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, com total cobertura da TVI e TVI24 e organização 

GlobalSport (e o Diretor Desportivo Cândido Barbosa). O projeto em causa pretende ser muito mais que 

uma prova de ciclismo, visando promover os territórios numa vertente turística, cultural e de 

desenvolvimento local, objetivos maiores da AMREN2 – Associação de Municípios da Rota da Estrada 

Nacional 2. Este Grande Prémio irá decorrer de 18 a 22 de julho, contando com a participação das 

principais equipas nacionais e algumas internacionais. Passará por Alcáçovas no dia 21 de julho, 

previsivelmente entre as 13h05 e as 13h25, naquela que será a 4.ª etapa, entre Montargil e Aljustrel. O 

“Grande Prémio de Portugal – Nacional 2” pode ser acompanhado na TVI, a televisão oficial e o site 

oficial é www.gppn2.pt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente informou que no dia 17 de julho com o senhor Vice-Presidente, participou na 

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

Cuba. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente referiu que também no dia 17 de julho, participou na reunião mensal do Conselho 

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

- O senhor Presidente referiu que entre os dias 20 e 22 de julho irá decorrer mais uma edição da Feira do 

Chocalho, em Alcáçovas. Os espetáculos musicais contarão com Miguel Araújo, Cuca Roseta e Adiafa, 

entre outros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente recordou que o já referido “Grande Prémio de Portugal – Nacional 2”, passará em 

Alcáçovas no dia 21 de julho, previsivelmente entre as 13h05 e as 13h25. ------------------------------------------  

Ponto quatro) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Presidente no uso de 

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

relação de despachos proferidos pelo senhor Presidente, no uso de competência delegada em matéria 

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

Ponto cinco) Pedido de licença para realização de uma vacada popular em Aguiar – A Câmara deliberou 

por unanimidade conceder à Associação dos Amigos Aguiarenses a necessária licença para a realização 

de uma vacada popular no dia 29 de julho de 2018, na Herdade dos Casões em Aguiar, por ocasião das 

festas de Verão naquela Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto seis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que emitiu parecer favorável à 

realização da prova de ciclismo “Grande Prémio de Portugal Nacional 2” – A Câmara ratificou por 

unanimidade o despacho do senhor Presidente de 3 de julho de 2018 que emitiu parecer favorável 
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quanto à realização da prova de ciclismo “Grande Prémio de Portugal Nacional 2”, que atravessará 

Portugal Continental desde Chaves a Faro, ao longo da Estrada Nacional 2 e que decorrerá entre os dias 

18 e 22 de julho de 2018, atravessando a área de jurisdição deste Município. ------------------------------------- 

Ponto sete) Pedido de emissão da licença de ruído para a realização das festas de Verão em Aguiar – A 

Câmara deliberou por unanimidade conceder à Associação dos Amigos Aguiarenses a licença de ruído 

para a realização das Festas de Verão na Freguesia de Aguiar, entre os dias 27 e 29 de julho corrente. ----- 

Ponto oito) Pedido de isenção de pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de ruido para a 

realização das festas de Verão em Aguiar – A Câmara deliberou por unanimidade isentar a Associação 

dos Amigos Aguiarenses do pagamento das taxas relativas a um pedido de licença de ruído para a 

realização das Festas de Verão na Freguesia de Aguiar, entre os dias 27 e 29 de julho corrente. Nos 

termos do n.º 7 do artigo 9.º do Regulamento da tabela de Taxas do Município, para a concessão da 

isenção solicitada foi reconhecido pela Câmara Municipal o interesse municipal da iniciativa e foi tomado 

conhecimento de que a receita não arrecadada por via desta isenção importa em 182,34 € (cento e 

oitenta e dois euros e trinta e quatro cêntimos) isto nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do referido 

Regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto nove) Proposta de ratificação da 29.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara ratificou a 29.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------- 

Ponto dez) Proposta de ratificação da 24.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três 

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

Cruz, a Câmara ratificou a 24.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------- 

Ponto onze) Proposta de ratificação da 30.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara ratificou a 30.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------- 

Ponto doze) Proposta de aprovação da 31.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara aprovou a 32.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa e não a 31.ª como consta na 

ordem de trabalhos. Esta alteração do número do documento ficou a dever-se ao facto de, no período 

entre o envio da ordem de trabalhos e a presente data, ter sido aprovada por despacho do senhor 

Presidente a alteração n.º 31 ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------------

Ponto treze) Proposta de aprovação da 25.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três 

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

Cruz, a Câmara aprovou a 26.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais e não a 25.ª 
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como consta na ordem de trabalhos. Esta alteração do número do documento ficou a dever-se ao facto 

de, no período entre o envio da ordem de trabalhos e a presente data, ter sido aprovada por despacho 

do senhor Presidente a alteração n.º 25 ao Plano de Atividades Municipais. --------------------------------------- 

Ponto catorze) Proposta de aprovação da 7.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com 

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

Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 7.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ----------- 

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

Alentejo – Nos termos da 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 

200,00 € (duzentos euros) como comparticipação nas despesas de atuações de DJ’s no concelho, 

promovidas pela sua Banda VNT. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Modalidades Desportivas – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano 

e ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir as seguintes verbas: 

→ Para o Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo / 4.º trimestre de 2017 – 1.035,18 € (mil e 

trinta e cinco euros e dezoito cêntimos);  ------------------------------------------------------------------------------------  

→ Para o Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses” (acréscimo à verba deliberada na reunião de 

23 de maio de 2018) – 837,18 € (oitocentos e trinta e sete euros e dezoito cêntimos);  -----------------------  

→ Para o Clube de Atledsmo de Viana do Alentejo (acréscimo à verba deliberada na reunião de 23 de 

maio de 2018 e comparticipação referente ao 2.º trimestre de 2018) – 757,31 € (setecentos e cinquenta 

e sete euros e trinta e um cêntimos).  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

às Atividades Culturais – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e 

ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir as seguintes verbas para a Sociedade União Alcaçovense, referentes ao 2.º 

trimestre de 2018: 

→ Banda Filarmónica – 245,10 € (duzentos e quarenta e cinco euros e dez cêntimos);  ------------------------  

→ Escola de Música – 192,60 € (cento e noventa e dois euros e sessenta cêntimos);  --------------------------  

→ Grupo de Teatro Amador – 408,00 € (quatrocentos e oito euros).  -----------------------------------------------  

Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense (concerto no 

Jardim Público de Alcáçovas) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Sociedade União Alcaçovense a 
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importância de 500,00 € (quinhentos euros) como comparticipação nas despesas de um concerto 

realizado pela Banda da Força Aérea, que teve lugar no Jardim Público de Alcáçovas, no passado dia 6 de 

julho, promovido pela referida coletividade. --------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe (comemorações do 

17.º aniversário) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

deliberou por unanimidade transferir para a Associação Terra Mãe a importância de 400,00 € 

(quatrocentos euros) como comparticipação nas despesas de atividades realizadas por ocasião do seu 

17.º aniversário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para o Clube de Atletismo de Viana do Alentejo 

(atividades de atletismo a desenvolver no mês de setembro) – Nos termos da proposta da Divisão de 

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

Atletismo de Viana do Alentejo a importância de 500,00 € (quinhentos euros) como comparticipação nas 

despesas de realização de atividades de atletismo a desenvolver no próximo mês de setembro. ------------- 

Ponto vinte e um) Proposta de atribuição de apoio 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 o seguinte apoio em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária: 

• Titular do cartão n.º 189 – Joaquina Luisa Grilo – substituição de torneiras do bidé, lavatório e lava-

loiça e afinação da porta de entrada da habitação (porta de alumínio). ---------------------------------------------- 

Ponto vinte e dois) Proposta de exercício do direito de preferência relativamente ao Lote n.º 4 da ZIVA 

– Sem a presença do senhor Vereador Luis Miguel Duarte por se encontrar impedido, a Câmara tomou 

conhecimento de que a Empresa Gás e Lume – Instalações de Gás, S.A., pretende vender o Lote de 

terreno n.º 4, sito no Loteamento da Zona Industrial de Viana do Alentejo, pelo preço de 15.001,00 € 

(quinze mil e um euros), solicitando à Câmara autorização para o efeito, exercendo o seu direito de 

preferência se assim o entender. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara apreciou o assunto e deliberou, com quatro votos favoráveis, adquirir o referido Lote de 

terreno pelo montante proposto, Lote esse que a Sociedade vendedora tinha adquirido ao Município em 

28 de dezembro de 2016, pelo mesmo montante. ------------------------------------------------------------------------- 

O direito de preferência do Município é exercido ao abrigo do disposto dos artigos 31.º e 32.º do 

Regulamento Municipal de Aquisição de Lotes ou Prédios para Instalação de Atividades Económicas. ------ 

Ponto vinte e três) Pedido de autorização da Associação Galopar & Pedalar – Clube BTT de Aguiar para 

realização da 10.ª Maratona BTT no dia 29/07/2018 – Sem a presença do senhor Paulo Manzoupo por 

se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, conceder à Associação 
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Galopar & Pedalar Clube a necessária licença para a realização da 10.ª Maratona BTT de 2018 do Clube 

BTT de Aguiar, a realizar no próximo dia 29 de julho, por ocasião das Festas de Verão daquela Freguesia. - 

Ponto vinte e quatro) Proposta de emissão de parecer favorável quanto à passagem pelo concelho de 

Viana do Alentejo da Prova Desportiva – “8.º Raide BTT dos Santos” – A Câmara deliberou por 

unanimidade emitir parecer favorável quanto à passagem por este concelho da Prova Desportiva “8.º 

Raide dos Santos”, no dia 28 de outubro de 2018. ------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e cinco) Pedido de licença para uma vacada popular por ocasião da Feira do Chocalho 2018 

– A Câmara deliberou por unanimidade conceder à Associação Tauromáquica Alcaçovense a necessária 

licença para a realização de uma vacada popular a realizar no dia 20 de julho corrente, em Alcáçovas, por 

ocasião da Feira do Chocalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto vinte e seis) Proposta de legalização de alterações efetuadas no âmbito do Processo n.º 113/16 

(Herdade da Samarra – Viana do Alentejo) – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 113/16, cujo requerente é José Manuel 

Torres Pestana de Vasconcelos; a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por 

parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, deferir o pedido de legalização das 

obras de alteração efetuadas no prédio sito na Herdade da Samarra, em Viana do Alentejo. ------------------ 

 

Presença de Público – Esteve presente o Senhor António Manuel Pão Mole Janeiro, residente em Viana 

do Alentejo. Referiu-se à obra de Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo, ainda em 

curso, apontando algumas incorreções quanto aos trabalhos realizados nas Escadinhas, localizadas perto 

do local onde mora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este munícipe referiu-se ainda à situação da sua vizinha – D. Maria Vicência Xarope – que se encontra 

acamada, não lhe sendo possível ir para o Lar, em virtude da exiguidade da sua reforma, que é de cerca 

de 200 euros. Disse este munícipe que quando tratou da transferência do Senhor Manuel Melo do Lar de 

Almodôvar para o Lar de Viana, apercebeu-se que a Segurança Social tem uma verba disponível 

precisamente para as situações das pessoas carenciadas que não têm condições de pagar a mensalidade 

do Lar. Acrescentou que o filho que reside com a Senhora em causa não tem a desenvoltura necessária 

para tratar do assunto junto da Segurança Social. Disse ainda este munícipe ter ele próprio promovido o 

empréstimo de uma cadeira de rodas à Senhora para que o filho a possa movimentar mais facilmente no 

interior da habitação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor António Manuel Janeiro referiu-se também à necessidade de ser feito um aceiro nas traseiras 

das habitações existentes na Zona do Castelo, em Viana do Alentejo, “desde a Fonte Figueira até à 

creche” pois a quantidade de mato existente é propícia à propagação de incêndios. ---------------------------- 
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Por fim, este munícipe referiu-se ainda à necessidade de colocação de passadeiras em dois locais 

específicos da vila: próximo da Espingardaria Patalouco e à saída para Vila Nova da Baronia. ----------------- 

- Quanto às questões colocadas pelo munícipe, o senhor Presidente referiu o seguinte: 

- Como a obra de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo ainda não 

está concluída, estão previstas algumas correções a efetuar, sendo uma delas as escadas da rua das 

Escadinhas, conforme referido pelo Senhor António Manuel Janeiro. O senhor Presidente, a propósito 

das obras em curso no Centro Histórico da Vila, disse que não é possível executá-las sem causar 

incómodos aos habitantes, embora o Município tente, na medida do possível, minimizar esses 

incómodos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Quanto à situação da Senhora D. Maria Vicência Xarope, o senhor Presidente referiu que é junto da 

Segurança Social que o apoio necessário terá de ser procurado, tal como referido pelo Senhor António 

Manuel Janeiro. Acrescentou que o filho dessa Senhora tem falado com ele várias vezes, sobre outros 

assuntos, nunca lhe tendo referido nada a respeito da situação da mãe. -------------------------------------------- 

- A propósito desta situação, o senhor Vereador José Filipe Cruz disse que há pessoas com acesso à 

informação que lhes possibilita resolver os seus problemas enquanto que existem outras – como parece 

ser o caso – que têm dificuldades de vária ordem para chegarem às Instituições que as poderão ajudar. 

Disse este Vereador que dispondo o Município de técnicos na área social, é de opinião que os mesmos se 

devem inteirar do problema, ajudando a encaminhar o assunto para a entidade certa, no intuito de 

minimizar o sofrimento dessa pessoa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente disse que considera que a competência efetiva da questão será em primeira linha 

da Segurança Social, mas que o Município irá seguir a sugestão do Vereador José Filipe Cruz e fará uma 

visita domiciliária de forma a tentar avaliar melhor a situação. --------------------------------------------------------- 

- Quanto à necessidade dos aceiros no local referido pelo munícipe, o senhor Presidente disse que irá 

reportar o assunto ao Serviço Municipal de Proteção Civil. -------------------------------------------------------------- 

- Quanto à necessidade de colocação de passadeiras nos dois locais referidos pelo Senhor António 

Manuel Janeiro, o senhor Presidente disse que nesses locais não existem passadeiras, tal como não 

existem noutros locais de Viana do Alentejo, Alcáçovas e Aguiar. Disse que havendo várias solicitações de 

munícipes para a colocação de passadeiras em diversos locais do concelho, cabe ao Município registar 

esses pedidos e estudar a viabilidade da sua concretização, sendo que uns casos são prioritários e outros 

não. Acrescentou que as duas situações referidas pelo Senhor António Manuel Janeiro não estão 

identificadas como sendo prioritárias, embora fiquem registadas para estudo e posterior decisão.  -------  

- Ainda a este propósito, o senhor Vice-Presidente acrescentou que a colocação de passadeiras obedece 

a determinadas regras que têm de ser observadas na tomada de decisão. ------------------------------------------ 
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 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

 

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

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

 

Eu,                                                                                                           , Chefe da DGR, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

  

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


