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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 4/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 22 / 02 / 2017 

PRESENÇAS 

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

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 17:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 16/02/2017 

 

 

CAIXA  ...................................................................................................................................................... 4.420,69 € 

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

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

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

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

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  .................................................................................     1.978.092,02 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ......................................................................................... 1.216.385,14 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ............................................................................................     2.141,40 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................. 8.111,17 € 

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  .........................................................................      218.349,18 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ............................................................................................  126.670,23 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .........................................................................................  85.263,33 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 .....................................................................................      65.595,37 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .........................................................................................    86.239,45 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ...........................................................................................................  1.982.512,71 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ...............................................................................................................  1.861.894,97 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  .......................................................................................................... 120.617,74 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às dezasseis horas, cuja ordem de trabalhos era a 

seguinte:   

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

2.  Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 8 de fevereiro de 2017;  ----------------------- 

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

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

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

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

6.  Proposta de ratificação da 5.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------- 

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

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

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

10.  Proposta de aprovação de Protocolo de Cooperação com a Empresa Alta Costura – Comércio e 

Reparação de Máquinas de Costura, de Vendas Novas; ------------------------------------------------------------- 

11.  Proposta de aprovação de Protocolo de Cooperação com o Centro Ótico da Vidigueira – Instituto 

Ótico; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12.  Proposta de aprovação de Protocolo de Cooperação com a Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão Deficiente Mental de Évora; --------------------------------------------------------------------------------- 

13.  Proposta de desencadeamento do procedimento de elaboração do Regulamento da Biblioteca de 

Viana do Alentejo e dos Polos de Aguiar e de Alcáçovas; ----------------------------------------------------------- 

14.  Proposta de desencadeamento do procedimento de elaboração do Regulamento Municipal do 

Concurso de Ilustração “Um Relógio, uma Tradição” ----------------------------------------------------------------- 

15. Proposta de abertura de concurso para atribuição de loja no Mercado Municipal de Alcáçovas; ------ 

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

17.  Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso; ---------------------------------- 

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

Culturais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19.  Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense (reparações 

na sede); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.  Proposta de transferência de verba para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova 

(Inventário do Património Imaterial do Concelho); ------------------------------------------------------------------- 

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

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

22.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 16 de fevereiro de 2017 que concedeu 

licença especial de ruido à Empresa Casa Santos Murteira – Turismo de Habitação, Ld.ª; ---   

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

24.  Proposta de declaração definitiva de caducidade do licenciamento titulado pelo Alvará 4/2015 (Unidade de 

Alojamento Local / Luis Farrica); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.  Proposta de eventual concessão da licença especial prevista no artigo 88.º do RJUE, embora tenha 

caducado o licenciamento para a conclusão das obras (Unidade de Alojamento Local / Luis Farrica); 

26.  Proposta de envio de notificação para apresentação de pedido de legalização de construção de Lagar 

de Azeite por parte da Sociedade SOAVI – Sociedade de Azeites de Viana, Ld.ª; ---------------------  

27.  Proposta de atribuição de apoio em espécie ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo 

(Prémios do Concurso “Saber Fazer” / Bilhetes de entrada nas Piscinas Municipais e Pulseiras de 

entrada no “Abana Viana”); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.  Pedido de licença por parte do Grupo de Cantares Populares Seara Nova, para a realização do seu 

Corso Carnavalesco, a levar a efeito no dia 26 de fevereiro de 2017.  -------------------------------------------- 

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

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

O Senhor Presidente informou sobre a constituição da Tuna da Universidade Popular Túlia 

Espanca/Universidade de Évora – Polo de Viana do Alentejo, criada este ano, com seniores das três 

freguesias do Concelho. A Tuna surgiu da vontade dos alunos que frequentam o Polo do Concelho de 

Viana do Alentejo que, para além das disciplinas curriculares, manifestaram interesse em formar um 

grupo musical. Com o apoio do Município, nasceu assim a Tuna, cujo repertório é constituído por música 

popular portuguesa, estando as primeiras atuações agendadas para o próximo mês de maio. Para além da 

Tuna, o Grupo de Teatro de Alcáçovas da Universidade Popular Túlia Espanca/Universidade de Évora – 

Polo do Concelho de Viana do Alentejo iniciou recentemente os ensaios da nova peça “Velhos são os 
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trapos”. O Senhor Presidente recordou que o Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlia 

Espanca/Universidade de Évora tem no presente ano letivo cerca de 230 alunos e que para além do Clube 

de Saúde Sénior e da Hidroginástica, os alunos dispõem de mais oito cursos: alfabetização, língua inglesa, 

informática sénior, grupo de teatro sénior, oficina de bordados e costura, história e cultura local e saúde e 

socorrismo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que tendo sido já por várias vezes questionado sobre a matéria, pretende 

deixar um esclarecimento relativamente à redução da REN – Reserva Ecológica Nacional, dado que a 

Câmara Municipal não teve a ver diretamente com essa redução, tendo a mesma resultado de legislação, 

como adiante melhor explicará. Antes de mais, referiu as tipologias da REN - Reserva Ecológica Nacional 

delimitadas no Concelho:  

1) No âmbito da salvaguarda do ciclo hidrológico: cursos de água e respetivos leitos e margens; albufeiras 

que contribuam para a conetividade e coerência ecológica da REN - Reserva Ecológica Nacional, com os 

respetivos leitos, margens e faixas de proteção; áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos.  -----  

2) No âmbito dos riscos do território: zonas ameaçadas pelas cheias não classificadas como zonas 

adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos; Áreas de elevado risco de erosão 

hídrica do solo; áreas de instabilidade de vertentes.  ------------------------------------------------------------------------  

De seguida, o senhor Presidente referiu os motivos da redução da REN - Reserva Ecológica Nacional:  

a) Alteração da legislação: a primeira delimitação da REN - Reserva Ecológica Nacional foi elaborada ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 93/30, de 19 de março e a recente revisão foi elaborada ao abrigo do novo 

regime jurídico da REN - Reserva Ecológica Nacional (Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, com a redação do seu artigo 20.º, posteriormente 

alterada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho). A legislação sofreu bastantes 

alterações, operando mudanças nas tipologias da REN - Reserva Ecológica Nacional, na forma de 

delimitação e na definição de usos compatíveis com as diferentes tipologias;  ---------------------------------------   

b) Existência de critérios de delimitação, com fórmulas específicas, algo que não existia até à legislação de 

2012: A primeira REN - Reserva Ecológica Nacional foi delimitada com os critérios à data possíveis de 

estabelecer. Por exemplo, tudo o que eram formações arenosas consideravam-se áreas de infiltração 

máxima (de recarga de aquífero) e tudo o que eram aluviões (depósitos recentes de sedimentação dos 

cursos de água) consideravam-se “zonas ameaçadas pelas cheias”, o que nem sempre corresponde à 

realidade;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Uma das tipologias de REN - Reserva Ecológica Nacional que abrangiam maior área no nosso Concelho – 

“Cabeceiras de linhas de água” (áreas côncavas situadas na zona montante das bacias hidrográficas, tendo 

por função o apanhamento das águas pluviais, onde se pretende promover a máxima infiltração dessas 
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águas e reduzir o escoamento superficial e consequentemente a erosão) – desapareceu na nova 

legislação;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

d) A tipologia REN - Reserva Ecológica Nacional “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” com 

existência de uma fórmula concreta passou a ser delimitada com maior rigor, o que se refletiu numa 

redução substancial da área;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) As áreas ameaçadas pelas cheias também foram delimitadas com rigor, tendo-se verificado também 

redução dessa tipologia;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) A primeira REN - Reserva Ecológica Nacional era delimitada por excesso, de forma grosseira, com 

cartografia analógica, com a cartografia de base a escalas menores e de menor precisão, 

consequentemente com falta de rigor e aproximação à realidade. A nova REN - Reserva Ecológica 

Nacional foi elaborada em ambiente de SIG – Sistemas de Informação Geográfica, com recurso a 

cartografia de maior escala, de maior precisão, com maior rigor e aproximada à realidade.  ---------------------  

Assim, a REN - Reserva Ecológica Nacional no concelho de Viana do Alentejo sofreu uma redução de cerca 

de 63% com o processo de revisão. Neste momento, ocupa uma área de 16% do território do Concelho. 

No processo de desafetação de áreas urbanas da delimitação da REN Bruta - Reserva Ecológica Nacional 

Bruta, houve uma redução de 0,5%, o que corresponde a uma área ínfima, sem qualquer expressão. A 

tipologia de “Áreas estratégicas de proteção de recarga de aquíferos” não sofreu praticamente nenhuma 

alteração, estando apenas melhor definida, de acordo com as formações litológicas que compõem o 

aquífero Viana-Alvito. O Senhor Presidente concluiu informando que a proposta de Revisão da REN - 

Reserva Ecológica Nacional acompanhou a proposta de Revisão do PDM – Plano Diretor Municipal, 

baseada na legislação nacional, a qual foi supervisionada pela Comissão de Acompanhamento e obteve os 

pareceres favoráveis da CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, da 

APA – Associação Portuguesa do Ambiente e do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas, tendo sido, inclusive, bastante elogiada.  --------------------------------------------------------------------------  

Ainda no período de Antes da Ordem do Dia, a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa referiu que o 

espelho parabólico sito na Rua da Graça, se encontra danificado. Também esta Vereadora se referiu à 

necessidade de colocar, de forma adequada, o horário do Paço dos Henriques, em Alcáçovas pois de 

momento o que lá se encontra é uma folha colada na porta.  -------------------------------------------------------------  

- A este respeito, o senhor Vice-Presidente informou já ter solicitado ao senhor Arquiteto Ramalho que 

preconize uma solução para se afixar o horário do imóvel.  ----------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra disse ter recebido um ofício enviado pelo senhor Presidente da Câmara, 

acompanhado das recomendações do Tribunal de Contas ao homologar a Conta de Gerência do Município 

relativa ao ano de 2014. Perguntou este Vereador mais pormenores sobre estas recomendações.  ------------  
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A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos, a pedido do senhor Presidente, informou que a Conta do 

Município relativa ao ano de 2014, foi homologada pelo Tribunal de Contas com quatro recomendações. A 

primeira, já cumprida aquando da prestação de contas de 2015, refere-se à obrigatoriedade de publicitar 

no site do Município as declarações de compromissos plurianuais e as de pagamentos e recebimentos em 

atraso que integram o respetivo relatório de contas. Não tendo o Município de Viana do Alentejo 

pagamentos em atraso, as declarações disponibilizadas são apenas relativas aos compromissos 

plurianuais e aos recebimentos em atraso. A segunda e terceira recomendações prendem-se, 

respetivamente, com a necessidade de concluir o processo de inventariação e valorização do inventário 

municipal e com a necessidade de atualizar a Norma de Controlo Interno. A quarta recomendação é de 

caráter genérico e aconselha a que seja adotado maior rigor na elaboração dos orçamentos para que cada 

vez mais sejam alicerçados em previsões “sinceras e fiáveis”. Salientou o Tribunal de Contas que no prazo 

de 180 dias lhe seja reportado o grau de acatamento das recomendações formuladas, comprovadas 

documentalmente.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra voltou a perguntar se já havia alguma conclusão quanto à possibilidade 

da Piscina Municipal de Alcáçovas funcionar também à Sexta-Feira.  ---------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que a questão continua em estudo, estando a ser avaliados os custos de 

funcionamento à Segunda-Feira uma vez que os dados estatísticos revelam que à Sexta-Feira a utilização 

costuma ser inferior à de Segunda-Feira em cerca de um terço.  ---------------------------------------------------------  

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 8 de fevereiro de 2017 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 8 de fevereiro de 2017. ------------- 

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou que no dia 9 de 

fevereiro esteve presente na Cerimónia de Assinatura dos Termos de Aceitação dos projetos aprovados 

no âmbito do Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020, na área do 

Património Cultural e Natural. Esta cerimónia foi presidida pelo Senhor Ministro do Planeamento e das 

Infraestruturas, Dr. Pedro Marques e contou também com a presença de António Ceia da Silva, 

Presidente da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e Roberto Grilo, Presidente 

CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, entre outros. O Senhor 

Presidente referiu que estes projetos do Património Natural e Cultural se distribuem pelas áreas de 

Requalificação do Património Cultural e da Promoção Turística e contemplam vários beneficiários, 
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nomeadamente diversos municípios, a DRCA - Direção Regional de Cultura do Alentejo, a ERTAR - 

Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, associações culturais, ambientais e Fábricas de 

Igrejas Paroquiais. Foi nesta cerimónia que o Termo de Aceitação do projeto da “Museografia do PAGUS” 

foi assinado. O Senhor Presidente relembrou que esta museografia será instalada no Paço dos Henriques, 

em Alcáçovas e tem um investimento previsto de cerca de 450.000€, cofinanciado pelo FEDER – Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional em 75%, a investir em 2017 e 2018. O PAGUS é um projeto 

museográfico pioneiro, com enfoque na promoção de marcas identitárias do território com impacto 

relevante para a região, como é o “Fabrico dos Chocalhos”, consagrado como Património Cultural 

Imaterial da Humanidade com Necessidade de Salvaguarda Urgente pela UNESCO- Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 2015. Estes elementos serão materializados na 

criação de um Museu da Paisagem, direcionado para a salvaguarda da paisagem e do património 

imaterial do Alentejo, tendo como principais objetivos a implementação de políticas públicas para a 

conservação da paisagem e para a salvaguarda do Património Cultural Imaterial e a promoção, de forma 

integrada, do concelho de Viana do Alentejo, cruzando e articulando os vários patrimónios entre si. O 

Senhor Presidente partilhou que considera que este é mais um projeto de enorme importância para o 

concelho de Viana que, por um lado, cria mais condições para a salvaguarda do Fabrico dos Chocalhos e, 

por outro, dota o Paço dos Henriques dos conteúdos adequados à sua história e localização, prevendo-se 

ainda uma maior atratividade do monumento. O Senhor Presidente referiu que, no fundo, considera que 

será mais um contributo para a valorização do próprio território e para a dinamização da economia local. 

Para além deste projeto, o Município de Viana do Alentejo também viu ser assinado o Termo de 

Aceitação relativamente a um projeto conjunto entre a ERTAR – Entidade Regional de Turismo do 

Alentejo e Ribatejo, enquanto promotor líder; a DRCA – Direção Regional de Cultura do Alentejo; a 

Biblioteca Pública de Évora; a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central; os Municípios de 

Alandroal, Borba, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, 

Vendas Novas e Viana do Alentejo; o Cabido da Sé; a Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro e a 

Fundação Eugénio de Almeida. Este projeto é denominado “Alentejo Em Cena” e visa dotar Évora e a 

região envolvente do Alentejo Central de um conjunto de ferramentas operativas no campo da 

valorização e da promoção do património histórico e cultural, de apoio à visitação e à experiência 

patrimonial, e, ainda, de animação do património e dos equipamentos culturais, numa lógica de 

valorização turística e de aumento do grau de satisfação dos visitantes nacionais e estrangeiros. A 

operação materializa-se em 3 Eixos Estratégicos de Intervenção com o propósito de promover ações, 

iniciativas e projetos que conduzam ao fortalecimento cultural e turístico de Évora, do Alentejo Central e 

de toda a região do Alentejo, como um todo dos seus agentes, recursos e equipamentos, assegurando 
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que esses mesmos projetos contribuam para um reforço da qualidade da candidatura a apresentar por 

Évora ao título de Capital Europeia de Cultura de 2027. O Senhor Presidente referiu ainda que foi nesta 

cerimónia que a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo assinou o Termo de Aceitação 

relativamente ao Projeto de Conservação, Requalificação e Musealização do Santuário de Nossa Senhora 

de Aires, num investimento previsto superior a 1.500.000€. O Senhor Presidente informou que foi 

transmitido pela Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo que irá ser dado a conhecer o projeto 

através de uma Sessão de Esclarecimento no Cineteatro Vianense no próximo dia 8 de abril. O Senhor 

Presidente referiu que este será outro projeto importante não só para a Fábrica da Igreja Paroquial de 

Viana do Alentejo mas também para o Concelho.   -------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no dia 11 de fevereiro esteve presente no almoço comemorativo do 

12.º Aniversário do Grupo Motard “Os Xananas”, o qual decorreu no Salão dos Bombeiros Voluntários de 

Viana. Antes do almoço, teve lugar um passeio pelo Concelho.  --------------------------------------------------------. 

- O senhor Presidente informou que no dia 14 de fevereiro esteve presente na reunião mensal do 

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

- O senhor Presidente informou que no dia 16 de fevereiro esteve presente numa das reuniões periódicas 

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. ----------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 19 de fevereiro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio 

Pessoal – Miguel Bentinho e um Técnico do Município, esteve presente na receção aos jovens que 

integram a “Missão País”, um projeto católico que organiza e desenvolve Missões Universitárias em 

várias faculdades de Portugal. Esta missão teve início no presente dia 19 de fevereiro e terminará no dia 

26 de fevereiro. O lema deste ano é “Mãe, vens visitar-me?” e no âmbito desta Missão os jovens 

universitários irão apoiar aqueles que mais precisam, numa vivência de oração, evangelização, 

voluntariado e meditação. O Senhor Presidente referiu que durante uma semana e divididos por grupos 

mais pequenos, os jovens estarão ao serviço de diversas instituições, como por exemplo, a Santa Casa da 

Misericórdia, Escolas, entre outras, tentando ajudar com a sua presença e testemunho. A semana 

terminará com a apresentação de um teatro, a cargo dos missionários, no Cineteatro Vianense e com um 

conjunto de atividades de animação. O Senhor Presidente recordou que no ano passado, entre 21 e 28 de 

fevereiro, 58 estudantes universitários passaram por Viana do Alentejo, neste mesmo âmbito, tendo 

estado ao serviço de algumas instituições, como a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, o 

Centro Imaculado Coração de Maria e o Centro Escolar de Viana do Alentejo, tentando ajudar com a sua 

presença e testemunho e tendo procedido ainda à remodelação da habitação de um munícipe idoso com 

carência económica, com a colaboração da Misericórdia e do Município. A semana terminou com uma 
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tarde repleta de atividades (torneio de futsal, gincana, pinturas faciais, modelagem de balões, aula de 

zumba), no Pavilhão Gimnodesportivo, aberta a toda a população, ma qual os mais novos puderam 

brincar e partilhar um lanche ao som do Grupo de Cantares Populares Seara Nova. À noite, o teatro, no 

Cineteatro Vianense, que ficou marcado por diversas emoções, encerrou a Missão País em Viana do 

Alentejo, com a promessa de regresso no ano seguinte. E assim se constatou que estão efetivamente de 

regresso. No próximo ano, a Missão País terminará a sua “missão” em Viana do Alentejo, dado que o 

projeto, de três em três anos, muda de localidade de forma a chegar a mais pessoas. -------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 19 de fevereiro esteve presente no almoço comemorativo do 

12.º aniversário da AEVA – Associação Equestre de Viana do Alentejo, no Salão junto ao Santuário de 

Nossa Senhora de Aires. Antes do almoço decorreu um passeio a cavalo por Viana. O senhor Presidente 

informou ter aproveitado a ocasião para felicitar o novo Presidente da Associação – senhor Mário Serpa – 

tal como já havia feito em relação ao anterior Presidente – senhor Miguel Fadista – que por sua opção 

não quis continuar nos órgãos sociais da Associação Equestre, tendo em conta que já se encontrava há 

muitos anos no cargo, segundo informou.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Miguel Bentinho, esteve presente numa reunião da Assembleia Geral de Municípios da Rota da Estrada 

Nacional 2, no Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal. Da ordem de trabalhos, constaram o reporte das 

reuniões havidas entre a Associação, as várias Entidades Regionais de Turismo e o Turismo de Portugal e 

ainda a preparação/organização da participação dos Municípios na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa de 

2017.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O Senhor Presidente informou que no dia 20 de fevereiro esteve presente na reunião mensal do 

Conselho Executivo da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo, 

em Aljustrel.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Portel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 21 de fevereiro decorreu mais uma reunião preparatória da 

XVII Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo. A mesma irá decorrer entre os dias 26 e 30 de abril, 

estando prevista a chegada a Viana do Alentejo no dia 29, por volta das 17 horas. O Senhor Presidente 

recordou que este evento foi distinguido, em 2011, com o Prémio Mais Alentejo, da revista com o mesmo 

nome, na categoria “Mais Tradição” e, em 2013, com uma menção honrosa, na categoria eventos, dos 

Prémios “Turismo do Alentejo”, da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.  ----------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- O Senhor Presidente informou que para além da tolerância de ponto na Terça-Feira de Carnaval, foi 

decidido conceder mais um dia de tolerância de ponto aos trabalhadores do Município, podendo estes 

optar entre a Segunda-Feira de Carnaval e a Quarta-Feira seguinte, desde que os serviços fiquem 

assegurados.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente, no uso de competência 

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

Ponto cinco) Proposta de ratificação da 7.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

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

ratificada a sétima alteração ao Orçamento da Despesa.  ---------------------------------------------------------------  

Ponto seis) Proposta de ratificação da 5.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da 

Costa, foi ratificada a quinta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  ------------------------------------  

Ponto sete) 5.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e 

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

quinta proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.  ----------------------------------------------------  

Ponto oito) 6.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três votos favoráveis 

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

a sexta proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  -----------------------------------------------  

Ponto nove) 8.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas 

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

oitava proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ---------------------------------------------------------------- 

Ponto dez) Proposta de aprovação de Protocolo de Cooperação com a Empresa Alta Costura – Comércio 

e Reparação de Máquinas de Costura, de Vendas Novas – O senhor Presidente apresentou uma 

proposta de Protocolo de Cooperação a celebrar com a Empresa Alta Costura – Comércio e Reparação de 

Máquinas de Costura, com sede em Vendas Novas. O Protocolo em causa destina-se a fixar condições 

específicas aos trabalhadores do Município e a todos os habitantes do concelho aquando da aquisição de 

máquinas de costura e acessórios.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara aprovou por unanimidade a referida Proposta de Protocolo.  --------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de aprovação de Protocolo de Colaboração com o Centro Ótico da Vidigueira – 

Instituto Ótico – O senhor Presidente apresentou uma proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar 

com o Centro Ótico de Vidigueira – Instituto Ótico, com o propósito de fixar condições específicas para os 
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trabalhadores do Município quando adquirirem material ótico, designadamente armações, lentes e 

óculos de sol. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara aprovou por unanimidade a referida Proposta de Protocolo.  --------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de aprovação de Protocolo de Cooperação com a Associação Portuguesa de Pais 

e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora – O senhor Presidente apresentou uma proposta de 

Protocolo de Cooperação a celebrar com a APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental, de Évora, consubstanciada no acolhimento, em contexto real de trabalho, de 

André Filipe Viana Pinto. A experiência ocupacional será realizada no Cineteatro Vianense, entre 1 de 

março e 27 de junho de 2017.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara aprovou por unanimidade a referida Proposta de Protocolo.  --------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de desencadeamento do procedimento de elaboração do Regulamento da 

Biblioteca de Viana do Alentejo e dos Polos de Aguiar e de Alcáçovas – Com base na informação do 

Gabinete Jurídico e nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara deliberou por unanimidade desencadear 

o procedimento de elaboração do Regulamento de Funcionamento e Utilização da Biblioteca Municipal 

de Viana do Alentejo e dos Pólos de Alcáçovas e de Aguiar. ------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de desencadeamento do procedimento de elaboração do Regulamento 

Municipal do Concurso de Ilustração “Um Relógio, Uma Tradição” – Com base na informação do 

Gabinete Jurídico e nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o senhor Presidente propôs o desencadeamento 

do procedimento de elaboração do Regulamento Municipal do Concurso de Ilustração “Um Relógio, Uma 

Tradição”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A este propósito, a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa questionou se não haveria outros aspetos, 

ligados à valorização do património de Aguiar, designadamente as Fontes, a Anta ou outros, que 

pudessem servir de mote ao concurso que se pretende regulamentar.  ---------------------------------------------  

Na mesma linha de raciocínio, o senhor Vereador João Penetra perguntou se o assunto hoje em 

apreciação foi visto com as pessoas de Aguiar e se é pacífico.  ---------------------------------------------------------  

Atendendo ao teor das intervenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, o 

senhor Presidente perguntou-lhes diretamente se achavam que a população de Aguiar e/ou as 

Instituições, de um modo geral, eram descriminados pela atual gestão. --------------------------------------------  

O senhor Vereador João Penetra respondeu que não é isso que está em causa e que a sua intervenção e a 

da senhora Vereadora Rosa Barros da Costa surgem porque a matéria referente ao “Relógio de Aguiar” 

tem sido polémica desde há muitos anos. -----------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor Presidente, quanto à aceitação deste tema para o concurso por parte da população de Aguiar, 

disse ainda que, segundo informação dos Serviços, a primeira entidade a pronunciar-se favoravelmente 

foi a própria Junta de Freguesia local.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Paulo Manzoupo acrescentou que as Associações locais, por ocasião da reunião 

preparatória da Festa da Primavera, manifestaram também a sua concordância. --------------------------------  

Disse ainda o senhor Presidente que se está até a equacionar a alteração do relógio que se encontra na 

Rotunda de Aguiar à saída para Évora, que é um pouco artesanal, podendo vir a ser substituído por outro, 

dado que a população de Aguiar se mostra satisfeita com o arranjo decorativo da Rotunda com um 

relógio.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Votada a proposta de desencadeamento do procedimento de elaboração do referido Regulamento, foi a 

mesma aprovada por unanimidade.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador João Penetra referiu que se a população de Aguiar nada tem a opor a que o tema do 

concurso seja o relógio, ele também não tem nada contra.  ------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de abertura de concurso para atribuição de loja no Mercado Municipal de 

Alcáçovas – Sob proposta do senhor Presidente e ao abrigo do Regulamento Municipal respetivo, a 

Câmara deliberou por unanimidade abrir concurso para atribuição da loja n.º 4 no Mercado Municipal de 

Alcáçovas. As propostas serão recebidas entre os dias 23 de fevereiro de 2017 e 30 de março de 2017, 

não sendo definido qualquer uso para a loja e reservando-se a Câmara o direito de não aceitar a 

instalação de qualquer atividade que considere incompatível com o espaço em que a loja se insere. Cada 

concorrente só poderá apresentar uma proposta de utilização da loja e no caso de existir mais do que um 

concorrente, a atribuição será efetuada por sorteio, na reunião deste órgão, a realizar no dia 5 de abril de 

2017.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos 

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

Municipal aplicável, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à atribuição do cartão social do 

reformado, pensionista e idoso ao seguinte munícipe de Alcáçovas: 

- Maria do Rosário da Silva Pratos.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos 

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

Municipal aplicável, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do cartão social do 

reformado, pensionista e idoso dos seguintes munícipes: 

De Viana do Alentejo: 

- Feliciano António Branco Agostinho; ----------------------------------------------------------------------------------------  
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- Soledade do Rosário Correia;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Emília Pardal Batalha Fadista;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Perpétua Maximina Mota Carvalho.  --------------------------------------------------------------------------------  

De Alcáçovas: 

- Rosália Celeste Monteiro Arcadinho Rocha. -------------------------------------------------------------------------------  

De Aguiar: 

- Maria de Jesus Henriques da Cruz Malícia.  --------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezoito) 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 Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova: 

    - Grupo de Teatro Amador da Secção Cultural “O Restolho” / 2.º trimestre de 2016 – 408,00 € 

(quatrocentos e oito euros);  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

    - Grupo de Teatro Amador da Secção Cultural “O Restolho” / 3.º trimestre de 2016 – 408,00 € 

(quatrocentos e oito euros);  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

    - Grupo de Teatro Amador da Secção Cultural “O Restolho” / 4.º trimestre de 2016 – 408,00 € 

(quatrocentos e oito euros);  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

    - Grupo de Música Popular Seara Nova / 1.º trimestre de 2016 – 205,20 € (duzentos e cinco euros e 

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

    - Grupo de Música Popular Seara Nova / 2.º trimestre de 2016 – 205,20 € (duzentos e cinco euros e 

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

    - Grupo de Música Popular Seara Nova / 3.º trimestre de 2016 – 205,20 € (duzentos e cinco euros e 

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

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

Alcaçovense (reparações na sede) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Cultural e Recreativa 

Alcaçovense a importância de 500,00 € (quinhentos euros), como comparticipação nas despesas de 

reparação da respetiva sede.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara 

Nova (Inventário do Património Imaterial do concelho) – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação 

Grupo de Cantares Populares Seara Nova a importância de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), como 
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comparticipação nas despesas relativas à realização de um Inventário do Património Imaterial do 

Concelho de Viana do Alentejo, a partir do contacto com agentes culturais e cidadãos do concelho.  -------  

Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro 

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

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

unanimidade transferir para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas, a importância de 1.500,00 € (mil 

e quinhentos euros) relativa à atribuição dos seguintes prémios da Modalidade BTT:  --------------------------  

» Filipe Silva, vencedor da Taça Regional de BTT de Évora 2016 (Juniores) – 250,00 €;  --------------------------  

» Miguel Caneca, vencedor da Taça Regional de BTT de Évora 2016 (Sub-23) – 250,00 €;  ----------------------  

» Henrique Grilo, vencedor da Taça Regional de BTT de Évora 2016 (Elites) – 250,00 €;  ------------------------  

» José Maia, vencedor da Taça Regional de BTT de Évora 2016 (Master’s 30) – 250,00 €;  ----------------------  

» Helder Dias, vencedor da Taça Regional de BTT de Évora 2016 (Master’s 40) – 250,00 €;  --------------------  

» Equipa AJAL, vencedora da Taça Regional de BTT de Évora 2016 (Equipas) – 250,00 €.   ----------------------  

- A Câmara manifestou o seu regozijo e endereçou os parabéns aos dirigentes e desportivas desta 

Associação, pelos bons resultados alcançados na modalidade BTT.  --------------------------------------------------  

- Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do referido 

Regulamento, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para a Associação Galopar e 

Pedalar, Clube BTT de Aguiar, a importância de 637,68 € (seiscentos e trinta e sete euros e sessenta e oito 

cêntimos) relativa ao 3.º trimestre de 2016 / BTT / Atletas e transporte. Não esteve presente o senhor 

Vereador Paulo Manzoupo por se encontrar impedido.  -----------------------------------------------------------------  

- Também nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do 

mesmo Regulamento, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para o Grupo Cultural 

e Desportivo de Aguiar, a importância de 480,00 € (quatrocentos e oitenta euros) relativa à 2.ª tranche da 

época desportiva 2016/2017 / Futebol Sénior Inatel. Não esteve presente o senhor Vereador Paulo 

Manzoupo por se encontrar impedido.  --------------------------------------------------------------------------------------  

- Ainda nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do mesmo 

Regulamento, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para o Sport Club Alcaçovense, 

a importância de 4.824,24 € (quatro mil oitocentos e vinte e quatro euros e vinte e quatro cêntimos) 

relativa a 50% da 2.ª tranche da época desportiva 2016/2017 e a transporte / modalidade Futebol. Não 

esteve presente o senhor Vereador João Pereira por se encontrar impedido. -------------------------------------  

Ponto vinte e dois) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 16 de fevereiro de 

2017 que concedeu licença especial de ruido à Empresa Casa Santos Murteira – Turismo de Habitação, 

Ld.ª – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 16 de fevereiro de 2017 
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que concedeu licença especial de ruido à Empresa Casa Santos Murteira – Turismo de Habitação, Ld.ª, 

para a realização de uma festa de aniversário que decorreu entre as 20:00 horas do dia 17 de fevereiro de 

2017 e a 1:00 hora do dia 18 de fevereiro de 2017.  -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

diferente objeto e contraparte de contrato vigente em 2016: 

- Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Viana do Alentejo, por 

parte da Empresa Sempervirens, Ld.ª, pelo montante de 9.950,00 € (nove mil novecentos e cinquenta 

euros) e prazo de execução de 120 dias.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de declaração definitiva de caducidade do licenciamento titulado pelo 

Alvará 4/2015 (Unidade de Alojamento Local / Luis Farrica) – Nos termos da proposta da Divisão de 

Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por unanimidade declarar a definitiva 

caducidade do licenciamento titulado pelo alvará de licença n.º 4/2015, em nome de Luis José Nunes 

Farrica e relativo à construção de uma Unidade de Alojamento Local, na Rua do Convento, n.º 45, em 

Viana do Alentejo, nos termos do previsto no n.º 5 do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, estabelecido no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março e alterado pela Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro, 

abreviadamente designado como RJUE. No âmbito deste processo, por deliberação da Câmara Municipal 

de 13 de julho de 2016, foi concedida uma prorrogação extraordinária do prazo de execução da obra, 

única e improrrogável, por mais seis meses, em detrimento da caducidade do procedimento. Contudo, 

constata-se que na presente data a obra ainda não se encontra concluída, tendo o requerente 

apresentado o respetivo livro de obra com vista ao encerramento do procedimento em curso. A não 

conclusão das obras no prazo fixado na licença ou nas suas prorrogações, determina a caducidade da 

respetiva licença, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do referido Regime Juridico 

da Urbanização e da Edificação (RJEU).  --------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e cinco) Proposta de eventual concessão da licença especial prevista no artigo 88.º do RJUE, 

embora tenha caducado o licenciamento para a conclusão das obras (Unidade de Alojamento Local / 

Luis Farrica) – Nos termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a 

Câmara deliberou por unanimidade conceder uma licença especial para a conclusão da obra de 

construção de uma Unidade de Alojamento Local na Rua do Convento, n.º 45, em Viana do Alentejo, cujo 

requerente é Luis José Nunes Farrica, ao abrigo do disposto no artigo 88.º do Regime Jurídico da 
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Urbanização e da Edificação, estabelecido no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março e alterado pela Lei n.º 28/2010, de 2 de 

setembro, abreviadamente designado como RJUE. Apesar do licenciamento da obra ter caducado, a 

mesma já atingiu um estado adiantado de execução, reconhecendo-se o interesse na sua conclusão e 

considerando-se desaconselhável a respetiva demolição por razões ambientais, urbanísticas, técnicas e 

económicas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e seis) Proposta de envio de notificação para apresentação de pedido de legalização de 

construção de Lagar de Azeite por parte da Sociedade SOAVI – Sociedade de Azeites de Viana, Ld.ª – 

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

por unanimidade notificar a Empresa SOAVI – Sociedade de Azeites de Viana, Ld.ª para que apresente o 

pedido de legalização da obra de construção de um Lagar na Quinta do Chaparreiro, em Viana do 

Alentejo, no prazo de trinta dias a contar da receção da notificação para o efeito.  ------------------------------  

Ponto vinte e sete) Proposta de atribuição de apoio em espécie ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo (Prémios do Concurso “Saber Fazer” / Bilhetes de entrada nas Piscinas Municipais e Pulseiras 

de entrada no “Abana Viana”) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade apoiar o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, 

atribuindo-lhe os seguintes prémios do Concurso “Saber Fazer”: 

- 30 ingressos no Festival Jovem “Abana Viana” (custo de 225,00 €);  ------------------------------------------------  

- 40 bilhetes de entrada nas Piscinas Municipais (custo de 80,00 €).  -------------------------------------------------  

Ponto vinte e oito) Pedido de licença por parte do Grupo de Cantares Populares Seara Nova, para a 

realização do seu Corso Carnavalesco, a levar a efeito no dia 26 de fevereiro de 2017 – A Câmara 

deliberou por unanimidade conceder à Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova a necessária 

licença para a realização do Desfile de Carnaval a levar a cabo no dia 26 de fevereiro de 2017, em Viana 

do Alentejo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

 

      Eu,                                                                                                              , Chefe da D.G.R., a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22/02/2017  Fl.17 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


