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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 26/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 02 / 11 / 2016 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA, Vice-Presidente da Câmara 
VEREADORES: PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 
                          ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA 

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

 FALTAS JUSTIFICADAS 

- BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO, Presidente da 
Câmara, por motivos profissionais. 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 27/10/2016 

 

 

CAIXA  ........................................................................................................................................................................ 3.782,56 € 

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 – .......................................................................................................................................................... - € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  ......................................................................................................  1.999.750,66 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ..........................................................................................................  1.130.691,39 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...............................................................................................................  30.028,48 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.039,97 € 

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  ...............................................................................................  230.964,30 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250  .......................................................................................................................         - € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450  .......................................................................................................................         - € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................  147.215,64 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................  98.161,39 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..........................................................................................................  97.724,75 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .............................................................................................................  87.587,99 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  2.003.533,22 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................  1.845.113,34 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 158.419,88 € 
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O senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de 

trabalhos foi a seguinte:   

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

2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 19 de outubro de 2016;  ---------------------  

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 pedido de autorização à Assembleia Municipal para transferência de verba para a 

Freguesia de Alcáçovas;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao abrigo do Regulamento 

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

7. Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao abrigo do Regulamento 

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

8. Proposta de alteração ao Plano de Transportes Escolares do ano letivo 2016/2017;  -----------------------  

9. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que atribuiu subsidio no âmbito da Ação 

Social Escolar;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Proposta de transferência de verba para o Clube da Natureza de Alvito (atividades de atletismo 

dirigidas à população do concelho);  -------------------------------------------------------------------------------------  

12. Proposta de anulação da deliberação que atribuiu à aluna Inês Sofia dos Anjos Calado o apoio de 50% 

do Passe Escolar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. Proposta de instauração de Processo de Contraordenação à Empresa Telegest, Ld.ª e nomeação de 

instrutor e de escrivão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. Proposta de notificação do promotor da obra referente ao processo n.º 109/13 para que proceda à 

apresentação do pedido de legalização;  --------------------------------------------------------------------------------  

15. Manifestação da intenção de indeferimento do pedido de legalização de alterações efetuadas em 

obra, no âmbito do processo n.º 156/16;  ------------------------------------------------------------------------------  

16. Proposta de transferência de verbas para Associações de Pais e Encarregados de Educação do 

Concelho (desenvolvimento de atividades no âmbito do seu Plano para o ano letivo 2016/2017 – 

receção à comunidade educativa, festas de Natal, comemorações);  -------------------------------------------  
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17. Apreciação de informação sobre as condições propostas por três Instituições de Crédito relativamente 

ao pedido de financiamento da Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico 

de Viana do Alentejo e manifestação da intenção de adjudicação desse financiamento.  -----------------  

O senhor Vice-Presidente informou que a ausência do senhor Presidente se deve à sua deslocação a Santa 

Marta de Penaguião, no âmbito da constituição da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica 

e propôs a justificação da respetiva falta. Mediante votação por escrutínio secreto, foi a falta justificada 

por unanimidade.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 Vereador João Penetra perguntou se o Município pretende fazer aprovar, também este 

ano, a redução da taxa do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis em função do número de 

dependentes do agregado familiar. O senhor Vice-Presidente confirmou essa intenção e referiu 

que a proposta sobre as taxas deste imposto será apresentada numa reunião extraordinária da 

Câmara, a realizar-se no próximo dia 9 de novembro. --------------------------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente comunicou ter sido recebido um agradecimento da Câmara Municipal 

de Vidigueira relativamente à cedência de um autocarro por parte do Município de Viana do 

Alentejo, no âmbito de uma viagem dos séniores daquele Concelho a Fátima. ------------- 

- O senhor Vice-Presidente referiu-se ao recebimento de um agradecimento, por parte dos alunos 

do Curso de Língua Inglesa do Pólo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca, 

pela cedência de transporte municipal por ocasião da visita aos Açores quer na deslocação para o 

aeroporto de Lisboa, quer na deslocação do mesmo aeroporto para o Concelho de Viana do 

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

- O senhor Vice-Presidente informou ter sido recebido um agradecimento do Coro da Academia 

de Cultura e Cooperação da União das Misericórdias Portuguesas pelo convite formulado para 

apresentação do seu espetáculo, o qual consideram ter um especial contributo para o 

estreitamento de relações institucionais e também com a população local. -----------------------------  

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 19 de outubro de 2016 – A 

Câmara aprovou, com três votos favoráveis a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 19 de 
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outubro de 2016. Não participou na votação desta ata o senhor Vereador João Pereira dado que não 

esteve presente na reunião a que a mesma se refere, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. -----------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara –  O senhor Vice-Presidente informou que no dia 20 

de outubro, o senhor Presidente, em substituição da senhora Presidente da Câmara Municipal de 

Arraiolos esteve presente numa reunião da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Alentejo, 

realizada na sede da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, em Évora, para apreciação de 

pedidos formulados aquela Entidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 21 de outubro, o Senhor Presidente esteve presente no 

Encontro com os Autarcas da Região Alentejo, na CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo, a convite da mesma. Nesta iniciativa, a primeira intervenção esteve a cargo do Sr. 

Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. Seguidamente usou da palavra o Sr. 

Presidente da CCDRA - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e da 

Comissão Diretiva do Alentejo 2020, Roberto Pereira Grilo e houve depois lugar às intervenções dos 

autarcas, numa reflexão conjunta sobre Apoios ao Investimento Municipal. O encerramento deste 

Encontro esteve a cargo do Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza. ------

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

- No dia 21 de outubro, o senhor Vice-Presidente esteve presente na reunião mensal do Conselho 

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

- No dia 21 de outubro, o senhor Presidente, o senhor Vereador Paulo Manzoupo e o chefe do Gabinete 

de Apoio Pessoal do senhor Presidente – Miguel Bentinho, estiveram presentes num espetáculo com o 

Coro da Academia de Cultura e Cooperação da União das Misericórdias Portuguesas. Este espetáculo, 

inserido no âmbito das comemorações do Mês Sénior do concelho de Viana do Alentejo, teve lugar no 

Cineteatro Vianense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 22 de outubro, no Cineteatro Vianense, teve lugar o 

Encontro sobre Olaria Tradicional da Região Alentejo, promovido pelo Município de Viana do Alentejo 

com o apoio da Junta de Freguesia local. Esta ação pretendeu ser um encontro de referência para quem 

se dedica à olaria tradicional da região, na qual oleiros, académicos ou apenas interessados, puderam 

encontrar vários temas abordados em torno da mesma temática. Pretendeu-se também avaliar o 

presente e indagar sobre o futuro de uma tradição tão fortemente enraizada na cultura e na expressão 

alentejanas. Em cima da mesa esteve a investigação sobre a olaria tradicional alentejana, nomeadamente 

a “Riqueza histórica e patrimonial da olaria alentejana: São Pedro do Corval na civilização do barro”, por 

Antónia Conde Fialho, do Departamento de História da Universidade de Évora, “Redondo para o Mundo – 
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O século dourado da olaria redondense (1860-1960)”, por José Calado, investigador nas áreas do 

Património, História Local e Regional do Alentejo, e “Da roda à forma: Viana do Alentejo e a sua olaria 

tradicional”, por Luís Banha, Técnico ligado ao Município de Viana do Alentejo. Foi ainda apresentada a 

futura AptCC – Associação Portuguesa das Cidades e Vilas Cerâmicas, cujos municípios aderentes já 

reuniram em Viana do Alentejo, a 16 de junho do corrente ano. O senhor Vice-Presidente elucidou sobre 

o facto de já vários países europeus terem estas associações, nomeadamente Itália, França, Espanha e 

Roménia, as quais se constituíram junto da União Europeia enquanto Agrupamento Europeu de 

Cooperação Territorial, uma estrutura com peso institucional junto da Comissão Europeia e do 

Parlamento Europeu. Portugal tem a Candidatura de Adesão em curso. Os principais objetivos desta 

associação são a defesa, a valorização e a divulgação do património cultural e histórico cerâmico, bem 

como o intercâmbio de experiências entre os associados, especialmente a nível da conservação do 

património, o estabelecimento de parcerias entre cidades e vilas com vínculos tradicionais à cerâmica e à 

olaria, seja do tipo produtivo ou cultural. Existe ainda o objetivo de promover a criação artística e a 

difusão da cerâmica tradicional e contemporânea. No período da tarde decorreu uma mesa redonda 

subordinada ao tema “Que formas para o futuro? Dos antigos aprendizes a novas formas de ensino de 

um ofício geracional”, com a presença de José Luís Almeida da Silva, em representação da futura AptCC – 

Associação Portuguesa das Cidades e Vilas Cerâmicas e José Ramalho, Diretor do Centro de Emprego e 

Formação Profissional de Évora do IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional. A candidatura da 

Olaria a Património Mundial, no âmbito da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, que está em fase embrionária, está a ser liderada pela referida Associação Europeia e 

que será dinamizada pela futura AptCC – Associação Portuguesa das Cidades e Vilas Cerâmicas. Neste 

Encontro estiveram presentes o senhor Presidente e o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel 

Bentinho. ---------------------------------------- 

- No dia 22 de outubro e no âmbito das comemorações do Mês Sénior do concelho de Viana do Alentejo, 

decorreu o Baile da Pinha, na Sociedade União Alcaçovense, no qual esteve presente todo o executivo em 

regime de permanência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 24 de outubro, o senhor Presidente esteve presente no 

Encontro “Prevenir os maus tratos na infância e na juventude – Como agir?”, promovido pela EAPN – 

Rede Europeia Anti Pobreza, em colaboração com a CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e 

o Município de Viana do Alentejo. Esta iniciativa, que decorreu no Cineteatro Vianense, pretendeu 

empreender uma reflexão conjunta sobre o combate e a prevenção das situações de maus tratos na 

infância e na juventude, assim como reforçar estratégias para que o combate seja cada vez mais efetivo e 

eficaz. Na sessão de abertura, estiveram o senhor Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo; 
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o Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, juiz 

conselheiro Armando Leandro; o Presidente da Direção da EAPN - Rede Europeia Anti Pobreza em 

Portugal, Padre Agostinho Moreira; a Diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Évora, Sónia 

Ramos e um representante da CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, 

João Antunes. Foram objeto de reflexão, para além da pobreza infantil, os planos de prevenção dos maus 

tratos na infância e na juventude e ainda, as boas práticas de intervenção. Durante a tarde, divididos em 

grupos de trabalho, os participantes tiveram, por um lado, a oportunidade de identificar situações de 

maus tratos, fatores de risco e proteção e, por outro, aprender a elaborar planos integrados de prevenção 

dos maus tratos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- No dia 25 de outubro, o senhor Vice-Presidente e uma Técnica do Município estiveram presentes numa 

reunião na GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, subordinada ao tema da Verticalização da Gestão 

dos Resíduos, em Évora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 25 de outubro decorreu mais uma reunião de preparação da Romaria a Cavalo Moita – Viana do 

Alentejo, nos Paços do Concelho de Viana do Alentejo. Estiveram presentes eleitos e técnicos de ambos 

os Municípios envolvidos na organização do evento, bem como representantes da AEVA – Associação 

Equestre de Viana do Alentejo e da Associação dos Romeiros da Tradição Moitense, da Moita. -------------- 

- No dia 27 de outubro, o senhor Presidente esteve presente na reunião mensal do Conselho de 

Administração da GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, em Évora e na respetiva Assembleia Geral.  

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 27 de outubro, dois Técnicos do Município estiveram 

presentes no IV Fórum da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, que decorreu no Fórum Municipal 

Luísa Todi, em Setúbal. O tema deste ano foi “O Papel da Atividade Física na Promoção de Comunidades 

Saudáveis” e os principais objetivos foram divulgar a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis e o 

trabalho dos Municípios associados no contexto dos projetos locais de Municípios Saudáveis; refletir 

sobre a definição de estratégias locais conducentes à obtenção de ganhos em saúde; partilhar 

experiências de promoção da saúde e de qualidade de vida nas áreas temáticas do Projeto Cidades 

Saudáveis e estabelecer laços de cooperação com outras organizações nacionais. ------------------------------- 

- No dia 29 de outubro, todo o executivo, à exceção da senhora Vereadora Rosa Barros da Costa, esteve 

presente no Almoço-Convívio que assinalou o encerramento do Mês Sénior do concelho de Viana do 

Alentejo, o qual decorreu no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. --------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 29 de outubro um Técnico do Município esteve presente 

numa reunião da futura AptCC – Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas, no Centro de Artes 

das Caldas da Rainha, nesta localidade. A reunião foi iniciada com uma reflexão sobre a situação atual dos 

municípios em relação à AptCC - Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas, seguida de uma 
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comunicação de Giuseppe Olmeti, Secretário-geral do Agrupamento Europeu para a Cooperação 

Territorial de Cidades com Cerâmica. Por último, a AptCC - Associação Portuguesa de Cidades e Vilas 

Cerâmicas foi apresentada à comunicação social. -------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 29 de outubro, duas Técnicas do Município estiveram presentes no Encontro de Municípios pela 

Paz, que decorreu no Edifício dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. Este primeiro 

Encontro visou o lançamento do movimento de “Municípios pela Paz”, partindo de experiências 

existentes e de parcerias diversas entre o CPPC – Conselho Português para a Paz e Cooperação e diversos 

Municípios do país, seja no âmbito da educação para a Paz, seja no âmbito da cultura da Paz. --------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 1 de novembro, o senhor Presidente esteve presente na 

cerimónia do Dia da Universidade de Évora, a convite desta instituição. Das personalidades presentes, 

destacam-se a Senhora Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda 

Rollo e o Senhor Arcebispo de Évora, D. José Alves, para além da Magnífica Reitora Ana Costa Freitas. ---- 

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 pedido de autorização à Assembleia Municipal para transferência de verba 

para a Freguesia de Alcáçovas – Dado que nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal deliberar sobre formas de 

apoio às Freguesias, a Câmara deliberou por unanimidade propor à Assembleia Municipal a transferência 

de 8.000,00 € (oito mil euros) para a Freguesia de Alcáçovas, no âmbito da comparticipação das despesas 

realizadas com a Semana Cultural de Alcáçovas em 2016. O processamento da transferência da verba em 

causa fica autorizado, condicionado à prévia deliberação da Assembleia Municipal. ------------------------------

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

Ponto seis) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao abrigo do 

Regulamento respetivo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao 

abrigo do Regulamento Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social 

do Reformado, Pensionista e Idoso aos seguintes munícipes: 

A) VIANA DO ALENTEJO: 

- Ana Maria Maia Delgado da Silva;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Manuel Joaquim Saldanha;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Emília Maria Socorro Miranda Falé;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Agostinho Joaquim Salvaterra Fraústo.  -------------------------------------------------------------------------------------  
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B) ALCÁÇOVAS: 

- Maria da Conceição Caneca Lobo Anastácio;  -----------------------------------------------------------------------------  

- José Joaquim Macedo;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Etelvina Maria Vaqueira Saldanha Macedo. -------------------------------------------------------------------------------- 

C) AGUIAR: 

- Mariana Elsa Ferreira Nóbrega Malaqueco.  -------------------------------------------------------------------------------  

Ponto sete) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso, ao abrigo do 

Regulamento respetivo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao 

abrigo do Regulamento Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação 

do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso aos seguintes munícipes: 

A) VIANA DO ALENTEJO: 

- José Joaquim Figueiredo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Rosa Destapado Pão Mole;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Margarida Machado Potes Figueiras; -------------------------------------------------------------------------------  

- José Maria Carvalho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Albertina de Almeida Fernandes Gomes;  ----------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Luísa Nunes Soares Carvalho; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Isabel Augusta da Luz; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Hermínia Mariana Ramalhete Destapado Penetra; ----------------------------------------------------------------------- 

- Inácia Joaquina Gaiola Rã de Sousa; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Gertrudes Rosa Ramalhete Destapado Sabino; ---------------------------------------------------------------------------- 

- Fernando António Pão Mole Sabino; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Catarina Rosinda Parrado Paitio; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Joaquim Manuel Capinhas Bacalas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) ALCÁÇOVAS: 

- Eliseu Rosado Lobo;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Leonardo dos Reis Lopes;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- José Manuel Bonito Arcadinho; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Angélica do Rosário Arcadinho Banha; --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Manuel António Canelas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) AGUIAR: 

- Maria Gertrudes Fadista Lopes Laranjeira; ---------------------------------------------------------------------------------- 
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- Augusta Antónia Pão Mole; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Luís António Laranjeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Mariano António Pão Mole Laranjeira; -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Manuel Augusto Alagôa Malícia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto oito) Proposta de alteração ao Plano de Transportes Escolares do ano letivo 2016/2017 – Nos 

termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar uma alteração ao Plano de Transportes Escolares do corrente ano letivo, tendo em 

conta que após o início do ano letivo se verificou a necessidade de transportar mais uma aluna a incluir 

no circuito especial de transportes escolares número três de Viana do Alentejo. Esta modificação não 

implica qualquer alteração nem nos circuitos nem no número de quilómetros pelo que não acarreta 

qualquer acréscimo de despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto nove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que atribuiu subsidio no âmbito 

da Ação Social Escolar – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 14 de 

outubro de 2016, que atribuiu subsídios de almoço aos seguintes alunos do 1.º ciclo de Viana do Alentejo, 

no âmbito da Ação Social Escolar: 

- Marta Filipa Cabral Taia, escalão A; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Luísa Garcia Ramos, escalão A. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dez) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio 

Financeiro às Atividades Culturais – Com base nas proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara 

deliberou por unanimidade transferir as seguintes verbas: 

» Para a Associação Equestre de Viana do Alentejo / Classe de Dança – Ballet e Sevilhanas / 2.º trimestre 

de 2016 – 826,20 € (oitocentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos).  ----------------------------------------------  

» Para a Sociedade União Alcaçovense: 

   » Banda de Música/4.º trimestre de 2015 – 266,10 € (duzentos e sessenta e seis euros e dez cêntimos);  

   » Banda de Música/1.º trimestre de 2016 – 266,10 € (duzentos e sessenta e seis euros e dez cêntimos); 

   » Banda de Música/2.º  trimestre  de  2016 – 438,30 €  (quatrocentos  e  trinta  e  oito   euros  e  trinta  

       cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   » Grupo de Teatro/4.º trimestre de 2015 – 458,40 € (quatrocentos e cinquenta e oito euros e  quarenta  

       cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   » Grupo de Teatro/1.º trimestre de 2016 – 458,40 € (quatrocentos e cinquenta e oito euros e  quarenta  

       cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   » Grupo de Teatro/2.º trimestre de 2016 – 458,40 € (quatrocentos e cinquenta e oito euros e  quarenta  
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       cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de transferência de verba para o Clube da Natureza de Alvito (atividades de 

atletismo dirigidas à população do Concelho) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Clube da Natureza de Alvito a 

importância de 1.100,00 € (mil e cem euros) como comparticipação nas despesas inerentes à realização 

de atividades de atletismo dirigidas à população do Concelho de Viana do Alentejo. ---------------------------- 

Ponto doze) Proposta de anulação da deliberação que atribuiu à aluna Inês Sofia dos Anjos Calado o 

apoio de 50% do Passe Escolar – Na reunião de 21 de setembro a Câmara ratificou o despacho do senhor 

Presidente de 13 de setembro de 2016 que determinou o apoio em 50% do Passe Escolar da aluna Inês 

Sofia dos Anjos Calado, residente em Viana do Alentejo e matriculada no 10.º ano do curso de Ciências 

Económicas do Agrupamento de Escolas n.º 2 de Évora, curso inexistente na respetiva área de residência. 

Com base numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano reportando que a referida 

aluna foi transferida do Agrupamento de Escolas n.º 2 de Évora para a EPRAL – Escola Profissional da 

Região Alentejo, deixando de ter necessidade de usufruir do apoio no passe escolar, a Câmara deliberou 

por unanimidade cancelar o apoio em causa. -------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de instauração de Processo de Contraordenação à Empresa Telegest, Ld.ª e 

nomeação de instrutor e de escrivão – Com base na informação n.º 29/2016, de 4 de outubro de 2016 do 

Gabinete Jurídico, a Câmara tomou conhecimento de que o Destacamento Territorial de Montemor-o-

Novo da Guarda Nacional Republicana enviou um auto de notícia dando conta de que no dia 12 de abril 

de 2016, pelas dez horas, na Herdade de Canelas, Freguesia de Alcáçovas, Concelho de Viana do Alentejo, 

a Empresa Telegest, Ld.ª, com sede no lugar de Trancoso, Arouca, “havia procedido à destruição do 

revestimento vegetal bem como à realização de aterros e escavações que levaram à alteração do relevo 

natural para a implantação de duas infraestruturas hidráulicas destinadas ao uso privativo dos recursos 

hídricos do domínio hídrico público”, sem licença. ------------------------------------------- 

Apreciado o assunto e conforme proposto pelo Gabinete Jurídico, a Câmara deliberou por unanimidade 

instaurar um processo de contraordenação à Empresa Telegest, Ld.ª, por violação do disposto nas alíneas 

a) e b) do n.º 1 do art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril, segundo o qual as referidas ações 

careciam de licença da Câmara Municipal. Deliberou também por unanimidade nomear instrutora do 

processo a Técnica Superior (Jurista) Estela de Jesus Grade Bondia Rodrigues e escrivã a Assistente 

Técnica Maria Teresa Saldanha Fialho Relvas. ------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto catorze) Proposta de notificação do promotor da obra referente ao processo n.º 109/13 para que 

proceda à apresentação do pedido de legalização – Nos termos da informação da Divisão de 

Administração Urbanística  e  Serviços  Urbanos,  a  Câmara  deliberou  por  unanimidade  notificar  o  Sr. 
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António Manuel Rosário Encarnação para que proceda à apresentação do pedido de legalização da obra 

sita na Freguesia de Aguiar – Anta, art.º 58.º, Secção B, no prazo de trinta dias a contar da data da receção 

da notificação, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1, conjugada com a alínea d) do n.º 2 ambos do 

art.º 102.º e art.º 102-A do RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 

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

Ponto quinze) Manifestação da intenção de indeferimento do pedido de legalização de alterações 

efetuadas em obra, no âmbito do processo n.º 156/16 – Nos termos da informação da Divisão de 

Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por unanimidade manifestar a 

intenção de indeferir o pedido de legalização de alterações efetuadas na obra sita na Herdade das 

Romeiras e Quinta Nova, em Viana do Alentejo, por violação de normas legais e regulamentares 

aplicáveis. O promotor é Ermelindo Manuel Elias Sezões, que deverá ser notificado para efeitos da 

audiência prévia na forma escrita, nos termos do disposto nos artigos 121.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. -------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verbas para Associações de Pais e Encarregados de 

Educação do Concelho (desenvolvimento de atividades no âmbito do seu Plano para o ano letivo 

2016/2017 – receção à comunidade educativa, festas de Natal, comemorações) – Nos termos da 

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

transferir as seguintes verbas para as Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho como 

comparticipação nas despesas inerentes ao desenvolvimento de atividades constantes dos respetivos 

Planos para o ano letivo 2016/2017, designadamente receção à comunidade educativa, festas de Natal e 

comemorações: 

a) Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar – 2.000,00 € (dois mil 

euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Associação de Pais e Encarregados de Educação de Alcáçovas – 2.100,00 € (dois mil e cem euros); ------ 

Ponto dezassete) Apreciação de informação sobre as condições propostas por três Instituições de 

Crédito relativamente ao pedido de financiamento da Empreitada de Requalificação do Espaço Público 

do Centro Histórico de Viana do Alentejo e manifestação da intenção de adjudicação desse 

financiamento – No seguimento das consultas efetuadas a três instituições de crédito com o objetivo de 

vir a contratar um empréstimo de M/L Prazo até ao montante de 330.000,00 € para financiamento da 

Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo, todas elas 

apresentaram proposta. Foram as seguintes as instituições de crédito consultadas, dado terem agências 

neste Concelho: 
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- Caixa Geral de Depósitos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior; ----------------------------------------------------------------  

- Santander Totta.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As propostas foram apreciadas pela comissão nomeada para o efeito pela Câmara Municipal e o mapa 

resultante da análise efetuada foi apresentado nesta reunião, contendo a seguinte informação: 

- Caixa Geral de Depósitos: 

• Taxa de juro: Nominal variável indexada à Euribor 12 meses, acrescida de um “Spread” de 1,25%; ------- 

• Reembolso do capital e pagamento de juros: Prestações semestrais postecipadas e sucessivas, 

constantes de capital e com juros ao saldo; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Comissões: De processamento: 4,00 €/prestação. Por incumprimento: comissão devida pela 

recuperação de valores em dívida, nas condições previstas no precário em vigor; -------------------------------- 

• Período carência: 2 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior: 

• Taxa de juro: Euribor a 6 meses (arredondada à milésima nos termos legais), acrescida de um “Spread” 

de 1,36%; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Reembolso do capital e pagamento de juros: Semestral; -------------------------------------------------------------- 

• Comissões: - Abertura:  75,00 €;  - Gestão: 15,00 €; - Alterações: 150,00 €; - Utilização  (tranches): 50,00 

€; - Libertação antecipada de fundos: 75,00 €; - Reembolso antecipado parcial e total: 125,00 €; ---- 

• Período carência: 2 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Santander Totta:  

• Taxa de juro: Euribor a 12 meses do mês anterior ao período de contagem de juros, arredondada à 

milésima, acrescida de um “Spread” de 1,50 pontos percentuais; ----------------------------------------------------- 

• Reembolso do capital e pagamento de juros: Semestral; -------------------------------------------------------------- 

• Comissões: Isenção; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Período carência: Até 1 ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, a Câmara manifestou a intenção de contratar o empréstimo em causa com a Caixa Geral de 

Depósitos por ter apresentado a proposta mais favorável. Nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código 

do Procedimento Administrativo notificará as instituições de crédito preteridas para que possam exercer 

o seu direito de participação no processo, no âmbito da audiência prévia.  ----------------------------------------  

 

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

aprovada por unanimidade no final da mesma.  ---------------------------------------------------------------------------  
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      Eu,                                                                                                             , Chefe da D.G.R., a subscrevi. 

 

 

O Presidente, 

 

 

 

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


