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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________ 

ATA N.º 6/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 22 / 03 / 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: 18:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 16/03/2017 

 

 

CAIXA  ...................................................................................................................................................... 3.960,03 € 

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  .................................................................................     2.063.193,18 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ......................................................................................... 1.286.744,48 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...........................................................................................      5.774,14 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................. 8.688,87 € 

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  ............................................................................................  124.855,91 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .........................................................................................  74.127,64 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 .....................................................................................      89.076,76 € 

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

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ...........................................................................................................  2.067.153,21 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ...............................................................................................................  1.942.906,73 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  .......................................................................................................... 124.246,48 € 
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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 março 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 10.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------- 

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

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

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

9. Proposta de renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; --------------------------------- 

10. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que atribuiu subsídio de almoço no âmbito 

da Ação Social Escolar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Proposta de notificação para apresentação de pedido de legalização da obra de construção de um 

anexo na Rua Germano Vidigal, em Aguiar; ------------------------------------------------------------------------------ 

12. Proposta de indeferimento de pedido de legalização de uma casa de campo, sita na Horta do Antão, 

em Aguiar, após realização da audiência prévia do interessado; --------------------------------------------------- 

13. Proposta de deferimento de pedido de legalização de obra sita na Herdade das Romeiras e Quinta 

Nova, em Viana do Alentejo, após realização da audiência prévia do interessado; --------------------------- 

14. Proposta de deferimento de pedido de legalização de obra, sita na Rua da Esperança e Travessa da 

Tapada, em Alcáçovas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Proposta de emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade no prédio rústico 

denominado “Montinho do Palanque”, requerida por Ana Joaquina Amaro Parreira Piteira; -------------- 

16. Pedido de parecer quanto à passagem neste concelho da prova velocipédica “Transportugal Europcar 

Race”, a realizar entre 7 e 14 de maio de 2017, a qual tem o seu início em Chaves e terminando em 

Sagres, passando por este Município no dia 12; ------------------------------------------------------------------------ 

17. Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo (organização de 

atividades no âmbito da Romaria a Cavalo de 2017); ----------------------------------------------------------------- 

18. Proposta de transferência de verba para a Culartes – Cooperativa Cultural (criação de um coro / 

alunos do concelho); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Proposta de transferência de verba para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo (organização de 

Torneio de Snooker inter-freguesias); ------------------------------------------------------------------------------------- 
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20. Proposta de transferência de verba para o Grupo Desportivo e Cultural Baronia (organização do XI 

Passeio de Cicloturismo com passagem por este concelho); -------------------------------------------------------- 

21. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas 

(comemorações do aniversário do grupo); ------------------------------------------------------------------------------- 

22. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Ops Trabalhadores de Alcáçovas 

(comemorações do aniversário do grupo); ------------------------------------------------------------------------------- 

23. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino Paz e Unidade, de Alcáçovas 

(comemorações do aniversário do grupo); ------------------------------------------------------------------------------- 

24. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas, no âmbito do Projeto 

“Alcáçovas Outdoor Trails”; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

26. Proposta de isenção do pagamento das taxas inerentes à colocação, pela Cáritas Diocesana de Évora, 

de seis contentores de recolha de vestuário e calçado no concelho; --------------------------------------------- 

27. Proposta de fixação de preços de produtos de merchandising, no âmbito da Romaria a Cavalo; --------- 

28. Proposta de aprovação de Protocolo de Cooperação entre a Biblioteca Pública de Évora e este 

Município; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29. Proposta de aceitação de Mobilidade Interna na categoria de Assistente Operacional do Mapa de 

Pessoal do Município de Alvito. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- O Senhor Presidente informou que o Município disponibiliza transporte para os alunos que frequentam 

as aulas de Aprendizagem e de Adaptação ao Meio Aquático, nas Piscinas Municipais de Alcáçovas a 

pedido de um conjunto de pais. Durante o transporte, cedido pela Autarquia, os alunos deverão ser 

acompanhados por um adulto, compromisso assumido pelos pais perante a Autarquia.  -------------------------   

- O Senhor Presidente informou que o Município distribuiu por todas as Associações do Concelho o livro 

“Manual do Dirigente Associativo – 100 Perguntas/100 Respostas”, da autoria de Maria João Santos e 

Sérgio Pratas, com a chancela Edições Rui Costa Pinto, Lda. Este manual visa dotar os dirigentes do 

movimento associativo de raiz popular, que apresenta caraterísticas muito próprias, de conhecimentos 

sólidos sobre a vida e o funcionamento das diversas associações/coletividades e apresenta também 

respostas para dúvidas que possam surgir, nomeadamente desde a criação da associação até à sua 

extinção, numa linguagem acessível. O manual, de 191 páginas, surge organizado em oito capítulos 

dedicados ao movimento associativo popular e à sua importância social e económica; à constituição da 
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associação; à família associativa; ao funcionamento dos órgãos; à fiscalização externa (ou oficial) da 

atividade associativa; às contas da associação; ao estatuto de utilidade pública e ao estatuto do dirigente 

associativo voluntário e ainda à extinção da associação. O Senhor Presidente acrescentou que a edição do 

manual contou com o apoio e patrocínio da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, 

Recreio e Desporto, Montepio e Fundação Calouste Gulbenkian.  -------------------------------------------------------  

- O Senhor Presidente referiu que devido a questões meteorológicas, as Atividades da Semana do Dia 

Mundial da Árvore e da Água, que decorreriam entre 20 e 24 de março, não estando ainda prevista nova 

data. Esta iniciativa é direcionada para todos os alunos do pré-escolar e do 1.º Ciclo do Agrupamento de 

Escolas de Viana do Alentejo. Na edição deste ano, os alunos, através da técnica “Yarn Bombing” irão 

decorar árvores com mensagens escritas e desenhos que abordam a temática da natureza, da paisagem, 

do respeito pelo meio ambiente e da importância da sua valorização e preservação enquanto património 

natural do Concelho. Estão envolvidas neste projeto cerca de 344 crianças e 19 professores e educadores. 

Esta iniciativa, da responsabilidade do Município, conta com outros parceiros, de entre eles, a 

Fraternidade de Nuno Álvares – Associação dos Antigos Filiados no Corpo Nacional de Escutas de 

Alcáçovas, o Banco Local de Voluntariado e o Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio 

Espanca/Universidade de Évora. O Senhor Presidente acrescentou que em Aguiar, os alunos 

desenvolveram as atividades na antiga Cooperativa; em Alcáçovas, na Rua das Piscinas Municipais e em 

Viana, na Quinta da Joana.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ainda no período de antes da ordem do dia, a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa perguntou se 

será possível, junto à Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, nesta vila, proceder à marcação no 

pavimento de lugares de estacionamento pois principalmente no período da manhã é grande a confusão 

naquele local.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que será uma questão a avaliar internamente, embora lhe pareça difícil 

efetuar marcas num pavimento que é de calçada. Acrescentou que a confusão a que a senhora Vereadora 

Rosa se refere, parece-lhe ser inerente ao próprio movimento de deixar os alunos junto à Escola. Contudo, 

reiterou a intenção de avaliar a sugestão apresentada.  --------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra referiu que o almoço de aniversário da Associação de Convívio dos 

Reformados de Alcáçovas terá lugar no próximo dia 1 de abril. Disse que o respetivo convite será 

oportunamente enviado ao senhor Presidente da Câmara, formalizando-o desde já verbalmente.  ------------  

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.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 8 de março de 2017 – A 

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

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara –  O Senhor Presidente informou que 

conjuntamente com alguns agricultores do Concelho, reuniu nas instalações da EDIA – Empresa de 

Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, em Beja, no dia 7 de março, com o Senhor Presidente do 

Conselho de Administração daquela empresa, Eng.º José Salema e com a equipa técnica responsável do 

projeto do novo perímetro de rega da Barragem do Alqueva para Viana do Alentejo, com o objetivo de 

tomar conhecimento do estado de evolução deste projeto, bem como de reforçar a colaboração 

necessária por parte do Município. O Projeto de Execução do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e 

respetivo Bloco de Rega está concluído encontrando-se a decorrer a elaboração do Estudo de Impacte 

Ambiental, o qual será enviado brevemente para a APA – Agência Portuguesa do Ambiente para 

aprovação. A área a regar é de cerca de 4.800 hectares e a água chegará ao concelho de Viana do 

Alentejo por via da infraestrutura já existente em Vila Nova da Baronia. O Senhor Presidente acrescentou 

que no que se refere ao financiamento, se encontram em curso as negociações com Bruxelas, sendo as 

perspetivas, para já, positivas. A título informativo, o Senhor Presidente referiu ainda que a obra está 

orçada em cerca de 18.000.000,00€ (dezoito milhões de euros), considerando este um projeto crucial 

para potenciar o desenvolvimento da agricultura no concelho de Viana do Alentejo, bem como o 

desenvolvimento económico do concelho e da região envolvente.  ---------------------------------------------------- 

-  O Senhor Presidente informou que no dia 10 de março, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Viana 

do Alentejo esteve presente na reunião periódica dos Serviços Municipais de Proteção Civil do distrito de 

Évora, organizada pelo CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora, e que decorreu nas 

suas instalações, em Évora. A reunião teve como objetivo fazer o ponto de situação do planeamento de 

emergência do distrito, bem como informar sobre as próximas ações/exercícios a decorrer no âmbito da 

proteção civil nos próximos meses. A reunião contou com a presença da Dra. Rita Melo, representante do 

Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que abordou temas no âmbito dos Planos 

Municipais de Emergência de Proteção Civil – Área de Intervenção Mortuária.  ------------------------------------ 

- O senhor Presidente informou que no dia 12 de março, esteve presente nas comemorações do 1.º 

aniversário do Pólo de Canaviais da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora, na Casa 

do Povo de Canaviais, a convite da organização (Junta de Freguesia de Canaviais e Casa do Povo de 

Canaviais). O Senhor Presidente relembrou que o Município de Viana do Alentejo inaugurou o seu Pólo 

da Universidade Popular em maio de 2010 e conta, no presente ano letivo, com cerca de 230 inscritos das 

três freguesias.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- O senhor Presidente informou que também no dia 12 de março, conjuntamente com o Senhor Vereador 

Paulo Manzoupo, esteve presente nas Comemorações do Dia da Mulher da Junta de Freguesia de Viana 

do Alentejo, realizadas com o apoio do Município. Do programa, constou a exibição de um filme no 

Cineteatro Vianense e um Jantar-Convívio no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo.  ----- 

- O senhor Presidente informou que  no dia 13 de março, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente 

reuniu, nos Paços do Município, com a Direção do ACES do Alentejo Central – Agrupamento de Centros 

de Saúde do Alentejo Central. O Executivo voltou a manifestar a sua preocupação com o estado da saúde 

no concelho, nomeadamente no que respeita à falta de pessoal médico e às demoras nos 

atendimentos/receitas. Nesta reunião estiveram também presentes a Dra. Laurência Gemito, Diretora do 

ACES do Alentejo – Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, e outros membros da 

Direção.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que ainda no dia 13 de março, o Senhor Vice-Presidente participou na 

reunião periódica do Conselho Geral de Educação, na EBSIS – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de 

Sousa, acompanhado dos dois técnicos do Município que fazem parte daquele órgão em representação 

da autarquia.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 14 de março, esteve presente no lançamento do Programa 

“Investimento nas Economias Locais para a Coesão Territorial”, tendo sido apresentado o “Sistema de 

Incentivos ao Emprego e Empreendedorismo: SI2E”, no auditório da CCDR – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo, numa cerimónia presidida pelo Senhor Primeiro-Ministro, 

António Costa. A apresentação desta iniciativa foi feita pelo Senhor Secretário de Estado do 

Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, que destacou o papel dos GAL – Grupos de Ação Local e das 

CIM – Comunidades Intermunicipais, na gestão e operacionalização destes apoios ao Empreendedorismo 

e à Criação de Emprego com o envolvimento dos Programas Operacionais Regionais. Em mesa redonda, 

moderada pela Senhora Presidente da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, Helena Freitas, 

intervieram Aura Fraga, Presidente da Entidade Gestora e Coordenadora do GAL Rural ADERE 2020 

Associação Vicentina; João Ataíde, Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e 

Roberto Pereira Grilo, Presidente da CCDRA - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo e do Programa Operacional do Alentejo. As intervenções referiram-se aos apoios de 

proximidade, à valorização do interior, a coesão territorial, ao empreendedorismo e à criação de 

emprego, numa partilha de experiências e de manifestação de expetativas e empenho no sucesso deste 

novo instrumento. De um modo geral, a dotação prevista para este projeto é de 320.000.000,00€ 

(trezentos e vinte milhões de euros), sendo que 12.000.000€ (doze milhões) estão atribuídos ao Alentejo 

Central, estando prevista a criação de 3.000 postos de trabalho no Sul do País. Em suma, esta Rede de 
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Gestão é constituída por GAL – Grupos de Ação Local e CIM – Comunidades Intermunicipais, em 

articulação com o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional e os Programas Operacionais 

Regionais e tem uma gestão ajustada às especificidades das estratégias de desenvolvimento de cada 

território. Os GAL - Grupos de Ação Local e as CIM – Comunidades Intermunicipais propõem os termos 

dos concursos, analisam as candidaturas, acompanham a sua realização e fazem ainda a gestão da 

alocação dos recursos financeiros afetos a cada estratégia do território. Assim, o SI2E - Sistema de 

Incentivos ao Emprego e Empreendedorismo apoia, de forma simplificada, pequenos investimentos de 

empresas de base local, vem complementar os atuais incentivos às empresas do domínio da 

competitividade, dá voz às entidades locais para a dinamização de iniciativas empresariais de base 

regional e discrimina positivamente as iniciativas empresariais dos territórios de baixa densidade. Por 

fim, usou da palavra o Senhor Primeiro-Ministro, António Costa, que, para além de salientar a 

importância deste apoio ao empreendedorismo nas áreas de fraca densidade populacional, fez questão 

de destacar o grande desafio das autarquias nos anos vindouros no que diz respeito ao desenvolvimento 

das regiões, tendo em conta o processo de descentralização administrativa que irá ser, muito 

brevemente, posto em prática.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  O Senhor Presidente informou que no dia 15 de março começou mais uma edição da BTL – Bolsa de 

Turismo de Lisboa, na qual o Município de Viana do Alentejo esteve presente, à semelhança das edições 

anteriores, desde 2011, ininterruptamente. Este evento decorreu até ao dia 19 de março na FIL – Feira 

Internacional de Lisboa, no Parque das Nações. A promoção do concelho de Viana, tal como sucedeu na 

edição anterior, surge integrada na ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e serviu 

para promover as potencialidades do Concelho. Referiu que no dia 16 de março, esteve presente no local, 

acompanhado do Senhor Vice-Presidente, do Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho 

e do Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano. Visitaram o stand do Município e reuniram 

com o Senhor Presidente da ERTAR - Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia 

da Silva e com o Dr. Paulo Lima, no seguimento de reuniões anteriores sobre o projeto da Museografia do 

PAGUS. De seguida, assistiram à apresentação pública da Associação de Municípios da Rota da Estrada 

Nacional 2, no Pavilhão da CIM do Douro – Comunidade Intermunicipal do Douro, a cargo do Senhor 

Presidente do Município de Santa Marta de Penaguião, Luís Machado. O Senhor Presidente recordou que 

a Estrada Nacional 2, que liga Chaves a Faro, numa distância de cerca de 739 quilómetros, é a terceira 

mais extensa do Mundo, ficando apenas atrás da Route 66, nos Estados Unidos da América e da Ruta 40, 

na Argentina. Através da criação desta associação pretende-se explorar as potencialidades de cada 

Concelho, bem como promover a identidade e o património português na sua diversidade de costumes, 

gastronomias e paisagens, à semelhança do cariz turístico associado à mítica Route 66. O Senhor 
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Presidente referiu também que, para além do âmbito nacional, se pretende a internacionalização da 

Estrada Nacional 2, num projeto socioeconómico que visa, entre outros aspetos, combater a 

desertificação do interior do país e oferecer uma alternativa turística de excelência ao litoral do território.  

- O senhor Presidente referiu que nos dias 17 e 18 de março foi promovida a XVII Romaria a Cavalo 

Moita-Viana do Alentejo, que terá lugar entre os dias 26 e 30 de abril. Este evento foi apresentado no dia 

18, no Espaço da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, na BTL – Bolsa de Turismo 

de Lisboa, onde estiveram presentes o Senhor Presidente da ERTAR - Entidade Regional de Turismo do 

Alentejo e Ribatejo, Ceia da Silva; representantes da Comissão Organizadora; ele próprio; o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal da Moita, Rui Garcia; o representante da Associação Equestre de Viana 

do Alentejo, Mário Serpa e o representante da Associação dos Romeiros da Tradição Moitense, Miguel 

Almeida. Para além do caráter religioso, a Romaria assume também nos dias de hoje uma vertente lúdica 

que privilegia o convívio entre os participantes, para além de fomentar o contacto com a arte equestre. O 

Senhor Presidente referiu ainda que para receber os romeiros e os turistas que nos visitam durante o fim-

de-semana, o Município está a preparar um programa cultural, como habitualmente.  -------------------------- 

- Também no dia 18, na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, a empresa Chocalhos Pardalinho promoveu um 

atelier de produção de chocalhos em miniatura, tendo a doçaria sido apresentada num momento 

denominado “Doce de Concelho”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente recordou que a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa é o maior evento de promoção 

turística realizado em Portugal e oferece aos profissionais e ao público em geral a oportunidade de 

conhecer os mercados nacional e internacional e tudo o que de melhor temos por cá. ------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 17 de março, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve 

presente na apresentação do livro “Sou eu…”, da autoria de Leocádia Quaresma, no Salão Nobre da Junta 

de Freguesia de Aguiar. A autora/poetisa, natural de Évora e residente em Querença, concelho de Loulé, 

começou a publicar no jornal “Maltês”, publicando agora o seu primeiro livro de poesias. Esta iniciativa 

foi promovida pela Junta de Freguesia de Aguiar e pela Chiado Editores, com o apoio do Município de 

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

- O senhor Presidente informou que no dia 18 de março, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo 

Manzoupo, assistiu à peça de teatro “Tartufo”, representada pela Companhia de Teatro “A Barraca”, no 

Cineteatro Vianense. Esta iniciativa foi organizada pelo Município no âmbito da programação cultural 

dedicada à arte cénica do “En…cena”, que decorre ao longo do ano, integrado no projeto “Alentejo em 

Cena”, cofinanciado por fundos comunitários – Alentejo 2020 – em 85%. Esta peça é encenada por Helder 

Costa e conta com as interpretações de Maria do Céu Guerra, também responsável pela cenografia e 

figurinos; João Maria Pinto; Sónia Barradas e Carolina Parreira, entre outros. “Tartufo” conta a história de 
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um impostor, falso beato, que se hospeda em casa de um burguês abastado e que vai tomando o 

controlo sobre o seu anfitrião. O Senhor Presidente referiu que “Tartufo” é uma das comédias mais 

célebres de Molière, que utilizava linguagem cómica para abordar temas como as relações humanas que 

envolvem a religião, o poder e a ascensão social. A manipulação de valores e sentimentos e a falência de 

uma ética moral necessária para a solidez do tecido social, tornam o texto do dramaturgo francês atual. 

Trata-se, afinal, de uma sátira que aborda o contraste/cumplicidade entre a hipocrisia e a credulidade.  --- 

-  O Senhor Presidente informou que o Senhor Vice-Presidente, no dia 18 de março, esteve presente no IV 

Festival do Badalo, na Arena de Évora, organizado pela Tuna Académica Seistetos, da Universidade de 

Évora e com o apoio de vários parceiros, entre os quais o Município de Viana do Alentejo. Este festival 

contou com a participação da Tuna Académica da Universidade Fernando Pessoa, da Tuna Académica de 

Setúbal – Cidade Amada, da Tuna da Universidade Europeia, da Tuna Académica Feminina da 

Universidade de Évora e da Real Trovantuna – Tuna Feminina da Escola Superior de Ciências Sociais do 

Instituto Politécnico de Setúbal. O Senhor Presidente recordou que o Município de Viana tem um 

protocolo com o Grupo Seistetos, no âmbito da promoção da Arte Chocalheira, tendo o referido Grupo no 

seu estandarte um chocalho grande de Alcáçovas. ------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente informou que no dia 19 de março, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo 

Manzoupo, assistiu à apresentação da peça “Eu, Florbela”, da Classe de Dança da Associação Equestre de 

Viana do Alentejo, no Teatro Garcia de Resende, em Évora. Este espetáculo pretende homenagear a 

poetisa Florbela Espanca e junta em palco a poesia, a música, o cante e a dança. O Senhor Presidente 

recordou que este espetáculo já foi apresentado no Cineteatro Vianense, em janeiro passado, no âmbito 

das Comemorações do 119.º Aniversário da Restauração do Concelho. Acrescentou que o Teatro Garcia 

de Resende se encontrava com muito público a assistir e que a citada Classe de Dança realizou um 

espetáculo de grande qualidade. Felicitou, por isso, a Associação, os seus órgãos sociais, todas as 

responsáveis pela Classe de Dança, a sua professora e todas as alunas. ---------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 20 de março, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo 

Manzoupo e com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente na 

Sessão de Acolhimento aos formandos do Curso de Oleiro, que se prevê ter início em abril. Nesta data, 

este Curso conta com 15 inscrições. Nesta sessão de acolhimento estiveram também presentes 

elementos da estrutura do IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional/Centro de Emprego e 

Formação Profissional de Évora, parceiro nesta iniciativa, nomeadamente a Técnica de Recrutamento e 

Orientação Profissional, Florbela Nunes; a Técnica de Serviço Social, Sara Olho Azul e o Formador da 

Componente Tecnológica, Feliciano Mira Agostinho, oleiro de Viana do Alentejo. Nesta Sessão foram 

focados diversos aspetos, nomeadamente a organização do curso (horário de funcionamento e pausas de 
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formação), apoios sociais disponibilizados aos formandos, transporte, entre outros. O Senhor Presidente 

recordou que o Curso de Oleiro é destinado a adultos, confere á equivalência ao 9.º ano de escolaridade 

e surge no âmbito de uma estratégia delineada pelo Município de Viana do Alentejo que alia a tradição à 

modernidade, valorizando e preservando a identidade cultural do Concelho. O Senhor Presidente 

acrescentou que o Município tem vindo a apostar nesta estratégia, desde há alguns anos, com um 

verdadeiro sucesso no caso do Fabrico dos Chocalhos que foi classificado 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. Surge agora uma aposta mais forte na olaria 

tradicional com este curso, fomentando a continuidade desta arte tradicional. O Senhor Presidente 

relembrou que o Município de Viana é sócio fundador da AptCC – Associação Portuguesa das Cidades e 

Vilas Cerâmicas, a ser constituída ainda neste ano de 2017. ------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que ainda no dia 20 de março, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio 

Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente no workshop sobre Leitura Fácil, no auditório do Diário do 

Sul, que colabora no projeto, em Évora. A ideia base deste projeto é produzir informação fácil de ler e de 

perceber; textos simples, com frases curtas e objetivas, que sejam compreendidos por todos aqueles que 

os leiam. Este projeto está já a ser desenvolvido noutros países europeus, nomeadamente em Espanha. 

Após a Sessão de Abertura, teve lugar uma oficina sobre Leitura Fácil, uma exposição sobre a temática e 

um momento musical a cargo do Grupo Coral Feminino “Paz e Unidade” de Alcáçovas. De acordo com o 

referido pelo Presidente da Federação Portuguesa de Associações, Centros e Clubes UNESCO, Aires 

Carvalho, há pelo menos 30% da população portuguesa com dificuldades em interpretar um texto, 

pretendendo-se que com o projeto Leitura Fácil se criem condições para integrar pessoas, 

independentemente das causas que levam a essa dificuldade de interpretação (problemas cognitivos, 

imigrantes que estão a aprender a língua, pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar a escola, 

entre outros). Esta iniciativa foi promovida pela Federação Portuguesa de Associações, Centros e Clubes 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e a Fundación 

Ciudadanía, com sede em Mérida, na Extremadura Espanhola. --------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que também no dia 20 de março, o Senhor Vice-Presidente e uma 

Técnica Superior do Município estiveram presentes numa reunião na CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central, enquadrada na iniciativa “Urban Innovitative Action”, no âmbito da 

Economia Circular, numa parceria da CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central com a 

Universidade de Évora, a GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, a ADRAL – Agência de 

Desenvolvimento Regional do Alentejo, o NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora e a APPACDM 

de Évora – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora, através da 
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qual se pretende candidatar um projeto à iniciativa supra mencionada. Este projeto tem como objetivo 

promover um modelo integrado, participado e circular, de gestão de resíduos urbanos, com vista ao 

aumento dos índices da competitividade e sustentabilidade de territórios de baixa densidade, com 

enfoque na produção/valorização dos resíduos de plástico que, não sendo passíveis de reciclagem, são 

hoje depositados em aterro. Esta iniciativa procura ainda desenvolver um conjunto de soluções ao nível 

da redução e da valorização dos resíduos de plástico permitindo gerar ganhos significativos. -----------------  

- O senhor Presidente informou que ainda no dia 20 de março, o Senhor Vice-Presidente participou numa 

reunião extraordinária do Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Central, em Évora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que também no dia 20 de março, esteve presente na reunião mensal do 

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

em Cuba. Dos vários pontos da ordem de trabalhos, constou o “Ciclo Urbano da Água – Análise e Reflexão 

sobre o projeto de Aviso do PO SEUR – Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos, pela ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses”. A este propósito, o Senhor 

Presidente começou por referir que a AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública 

no Alentejo, já tinha emitido o seu parecer, sendo o teor do mesmo muito semelhante ao da ANMP – 

Associação Nacional de Municípios Portugueses que recolheu pareceres dos municípios/entidades 

gestoras agrupadas, como base para a emissão do seu parecer. O Senhor Presidente referiu que como 

questão prévia, a ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses destaca que, “no âmbito de 

quadros comunitários anteriores têm já sido aplicados montantes muito consideráveis na gestão da 

água e saneamento, sobretudo em alta. Desde a génese do Portugal 2020, o financiamento das 

intervenções em baixa foi destacado como prioridade dos investimentos do Círculo Urbano da Água, 

devendo absorver a maioria dos financiamentos e ser considerado como primeira prioridade. Na prática, 

foi aberto, até à data (14.03.2017), um aviso com a dotação de 70M€ (setenta milhões de euros) (para 

todo o país), para o qual foram apresentadas 679 candidaturas, numa procura de 372M€ de fundos, para 

um investimento total de 477M€ (quatrocentos e setenta e sete milhões de euros). É perfeitamente 

notória a discrepância entre a oferta e a procura de fundos, denotando-se uma forte escassez de 

financiamentos para os investimentos em baixa”. O Senhor Presidente referiu que o parecer em causa é 

dividido em seis partes: 

1. Âmbito e objetivos;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Tipologias de operações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Beneficiários; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Dotação financeira máxima; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Elegibilidade dos beneficiários; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Apuramento do Mérito e Decisão das Candidaturas. ------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto 1 – Âmbito e objetivos, o Senhor Presidente disse que este aviso se baseia 

sobretudo em argumentos de sustentabilidade na gestão de recursos públicos, pelo que se propõe dar 

“prioridade a investimentos em sistemas que resultem de agregação de entidades gestoras, não se 

impondo qualquer modo de realizar essa agregação, mas exigindo-se uma dimensão propiciadora de 

ganhos de eficiência, com um mínimo de habitantes e área geográfica”. Há ainda referência ao facto do 

aviso disponibilizar um montante máximo de 70M€ (setenta milhões de euros), havendo a previsão de 

abertura de um concurso posterior, para as mesmas entidades, mas para tipologias de investimento 

associadas à otimização e melhoria da eficiência na gestão dos recursos, com um valor de 25M€ (vinte e 

cinco milhões de euros).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao ponto 2 – Tipologias de operações, o Senhor Presidente disse que de acordo com o parecer em 

apreço, muitos foram os municípios que manifestaram serem insuficientes as tipologias de operações 

disponíveis, pelo que se verifica a necessidade de alargamento do financiamento a outras operações, 

nomeadamente: 

»  No âmbito do abastecimento de água: 

i.  Reforço do volume de armazenamento de água através da beneficiação/alteamento das reservas 

existentes;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ii.  Investimentos nos sistemas em baixa tendo em vista o controlo e a redução de perdas aparecentes nos 

sistemas de distribuição e adução de água;  ----------------------------------------------------------------------------- 

iii. Investimentos com vista à melhoria da sustentabilidade do serviço prestado aos utilizadores; ------------ 

iv.  Renovação de redes de abastecimento de água em baixa.  ----------------------------------------------------------- 

»  No âmbito do saneamento de águas residuais, a ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses propõe investimentos em reabilitação dos sistemas de drenagem de águas residuais 

urbanas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses considera que esta é a melhor oportunidade 

para se proceder à alteração do aviso em questão, dado que o Governo já se está a movimentar no 

sentido da reprogramação do Portugal 2020, em concreto do PO SEUR - Programa Operacional de 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.  -------------------------------------------------------------------------- 

No que concerne ao ponto 3 - Beneficiários, a ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses 

crê que a proposta de aviso em análise apresenta uma restrição absolutamente discriminatória e 

inaceitável ao não incluir a tipologia ‘Autarquias e suas Associações’ (exclui municípios que querem 

continuar a gerir diretamente as suas redes e não permite que diferentes municípios apresentem 
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candidaturas em parceria, em que as entidades intermunicipais se assumam como líderes) e ao não 

incluir a tipologia “Parcerias Estado-Autarquias”. Ainda sobre o ponto 3, a ANMP – Associação Nacional 

de Municípios Portugueses não pode aceitar a determinação de que apenas possam concorrer entidades 

gestoras dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais que abranjam no 

mínimo 50.000 habitantes residentes, de acordo com os Censos 2011 e que envolvam a totalidade da 

área territorial de 3 ou mais concelhos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o ponto 4 - Dotação financeira máxima dado que o montante máximo do Fundo de Coesão a 

atribuir por municípios é de 1M€ (um milhão de euros), podendo (…) ser majorado até 3M€ (três milhões 

de euros), considera que estas regras de majoração devem ser clarificadas, de modo a que se 

compreenda se a majoração se aplica à operação agregada ou a cada um dos municípios. A ANMP – 

Associação Nacional de Municípios Portugueses considera que a aplicação destas majorações devem ser 

garantidas às entidades gestoras que já hoje estão a gerir de forma agregada o serviço de Abastecimento 

de Água e Águas Residuais, uma vez que o aviso não é explícito. ------------------------------------------------------  

Quanto ao ponto 5 - Elegibilidade dos beneficiários, a ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses menciona a incompatibilidade do cumprimento de alguns critérios até à data da 

apresentação da candidatura com a criação de novas entidades gestoras. ------------------------------------------ 

Relativamente ao ponto 6 - Apuramento do Mérito e Decisão das Candidaturas (Ponto 13 do aviso), a 

ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses considera que devem (…) ser introduzidos os 

critérios de seleção que permitam dar prioridade às candidaturas que respeitem os critérios de escala 

(…), ao contrário de excluir os restantes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Resumidamente, de acordo com o parecer da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

verifica-se que: 

-  O aviso prioriza investimentos em sistemas resultantes de agregação de entidades gestoras, onde é 

exigido um mínimo de habitantes e área geográfica. ---------------------------------------------------------------------- 

»  As tipologias existentes no aviso são insuficientes, chegando mesmo algumas a ser excluídas; ------------- 

»  Há a necessidade de clarificação das regras de majoração dos montantes atribuídos; ------------------------- 

»  Existe incompatibilidade no cumprimento de determinados critérios até à data de apresentação da 

candidatura com a criação de novas entidades gestoras; ---------------------------------------------------------------- 

»  Importa a introdução de critérios de seleção. ----------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 21 de março, o Senhor Vice-Presidente participou na reunião 

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

Alentejo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- O senhor Presidente informou que no dia 21 de março, conjuntamente com o Chefe do seu Gabinete de 

Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente no Colóquio “Apoios aos Rendimentos”, promovido 

pela CONFRAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, 

CCRL, com o apoio do IFAP – Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas e do Município de Viana 

do Alentejo. Este evento, que decorreu no Cineteatro Vianense, abordou temas como Pagamentos 

Diretos (Regime de Pagamentos Base, Pagamento Ecológico, Pagamento Redistributivo, Apoio aos Jovens 

Agricultores, Regime da Pequena Agricultura e Apoios Ligados à Produção – Vacas Aleitantes/Leiteiras, 

Ovinos e Caprinos, Arroz e Tomate) e Desenvolvimento Rural (Manutenção da Atividade Agrícola em 

Zona Desfavorecida e Medidas Agroambientais). -------------------------------------------------------------------------- 

-  O Senhor Presidente fez referência à exposição que será inaugurada no dia 24 de março, no Castelo de 

Viana do Alentejo. Trata-se de uma exposição de ilustração infantil com trabalhos de Sandro Parreira, 

realizados no âmbito de dois projetos de animação lúdico-pedagógica, produzidos para os Castelos de 

Viana do Alentejo e Evoramonte. O Senhor Presidente informou que se trata de ilustração para a infância, 

com base em duas histórias infantis de Teresa Varatojo, especialmente criadas para integrar propostas de 

dinamização de monumentos históricos. A exposição “A Vaquinha Violeta e o Coelho Malaquias e a 

Andorinha Filó e o Urso Serafim” apresenta os desenhos originais, as impressões digitais e os livros, 

compreendendo ainda um espaço de criatividade que poderá ser usado pelas crianças, pelas famílias e 

pelas escolas. Este projeto é organizado com base numa parceria entre a Direção Regional de Cultura do 

Alentejo, o Município de Viana do Alentejo e a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo. A exposição 

estará patente ao público até ao dia 28 de maio. --------------------------------------------------------------------------  

-  O Senhor Presidente referiu que o Município voltará a juntar-se à “Hora do Planeta”, no próximo dia 25 

de março. Esta é uma iniciativa da WWF – World Wide Fund for Nature (Fundo Mundial para a Natureza), 

Organização não-governamental de conservação da natureza, que pretende chamar a atenção para as 

alterações climáticas. Durante sessenta minutos, o Município, assim como todos os aderentes, vai 

desligar as luzes do edifício dos Paços do Município, num ato simbólico de preocupação ambiental. 

Considerado o maior evento mundial de ação ambiental, a “Hora do Planeta” realizou-se pela primeira 

vez no nosso país em 2009 e o grande objetivo deste movimento mundial é a mobilização da sociedade 

em torno da luta contra o aquecimento global, alertando para as alterações climáticas e estimulando a 

redução dos consumos energéticos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  O Senhor Presidente informou que o Município de Viana do Alentejo, em colaboração com a Junta de 

Freguesia de Alcáçovas, concebeu para os mais novos um programa de férias educativas para a 

interrupção letiva da Páscoa. O programa de atividades para as crianças das freguesias de Aguiar e de 

Viana do Alentejo é da responsabilidade do Município e o da freguesia de Alcáçovas está a cargo da Junta 
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de Freguesia local. O programa “Oficina Aberta – Pausas Letivas” destina-se a crianças dos 6 aos 13 anos 

e visa proporcionar a ocupação dos tempos livres em atividades promotoras do seu desenvolvimento 

harmonioso, nomeadamente, ao nível do lazer, desporto e cultura, num ambiente de segurança e bem-

estar. Todos os participantes, ao longo da interrupção letiva da Páscoa, terão a oportunidade de vivenciar 

novos estímulos e experiências, promovendo a cooperação e o relacionamento social entre si. Estes 

programas irão decorrer entre os dias 5 e 13 de abril, com um conjunto de atividades que incluem jogos 

tradicionais, expressão plástica, fotografia, caminhada, teatro, encontro intergeracional, jogos coletivos, 

zumba kids, visita ao Monte do Sobral, à Casa Maria Vitória e à Quinta Pedagógica das Margaridas. O 

Senhor Presidente informou que esta iniciativa conta também com os apoios do Agrupamento de Escolas 

de Viana do Alentejo, do Monte do Sobral – Turismo Rural, da Casa Maria Vitória e da Santa Casa da 

Misericórdia de Viana do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 10.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

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

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

Ponto seis) 11.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas 

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

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

Ponto sete) 8.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 oitava proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  ----------------------------------------------  

Ponto oito) 7.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 

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

Ponto nove) 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 

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

pensionista e idoso dos seguintes munícipes: 

A) VIANA DO ALENTEJO: 

- Antónia Godinho Almeida; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Beatriz Rosária Galinha Baila dos Santos José. ----------------------------------------------------------------------------  

B) AGUIAR: 

- Florinda Maria Ginete Riço Baixinho.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que atribuiu subsídio de almoço 

no âmbito da Ação Social Escolar – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor Presidente de 16 de março 

de 2017, que determinou a atribuição de subsídio de almoço (escalão B), no âmbito da Ação Social 

Escolar, ao aluno do 1.º ciclo de Viana do Alentejo, Guilherme Branco da Silva.  ----------------------------------  

Ponto onze) Proposta de notificação para apresentação de pedido de legalização da obra de construção 

de um anexo na Rua Germano Vidigal, em Aguiar – Nos termos da Informação da Divisão de 

Administração Urbanística e Serviços Urbanos, relativa ao Processo n.º 50/16, cujo requerente é Marco 

Francisco Piedade José, a Câmara deliberou por unanimidade notificar a reclamada no referido Processo, 

proprietária da chaminé existente no prédio sito na Rua Germano Vidigal, número dezassete, na 

freguesia de Aguiar, para que proceda à apresentação do pedido de legalização da obra de construção do 

anexo, no prazo de 30 dias a contar da receção da notificação para o efeito, ao abrigo do disposto na 

alínea a) do n.º 1 e da alínea d) do n.º 2 dos artigos 102.º e 102.ºA do Regime Jurídico da Urbanização e 

da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951, na redação atual.  ------------  

Ponto doze) Proposta de indeferimento de pedido de legalização de uma casa de campo, sita na Horta 

do Antão, em Aguiar, após realização da audiência prévia do interessado – Estando presente nesta 

reunião a senhora D. Luisa Meireles, proprietária da Empresa “O Meu Monte – Turismo no Espaço Rural, 

Ld.ª”, com sede na Horta do Antão, em Aguiar, solicitou ao senhor Presidente o adiamento da discussão 

deste ponto da ordem de trabalhos até à intervenção que, como público, irá fazer em momento 

oportuno. Nada havendo a opor, por unanimidade foi adiada a discussão deste assunto. ---------------------- 

Ponto treze) Proposta de deferimento de pedido de legalização de obra sita na Herdade das Romeiras e 

Quinta Nova, em Viana do Alentejo, após realização da audiência prévia do interessado – Nos termos 

da Informação da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, relativa ao Processo n.º 

156/16, cujo requerente é Ermelindo Manuel Elias Sezões, a Câmara deliberou por unanimidade e após 

realização da audiência prévia do interessado, proceder à legalização das alterações efetuadas na obra 

localizada na Herdade das Romeirinhas e Quinta Nova, em Viana do Alentejo.  -----------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de deferimento de pedido de legalização de obra, sita na Rua da Esperança e 

Travessa da Tapada, em Alcáçovas – Nos termos da Informação da Divisão de Administração Urbanística 

e Serviços Urbanos, relativa ao Processo n.º 90/16, cujo requerente é Luis Filipe da Mata Santos, a 
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Câmara deliberou por unanimidade proceder à legalização das obras efetuadas na Rua da Esperança, n.ºs 

126 e 128 e na Travessa da Tapada, n.ºs 85 e 87, em Alcáçovas.  ------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade no prédio 

rústico denominado “Montinho do Palanque”, requerida por Ana Joaquina Amaro Parreira Piteira – 

Nos termos da Informação do Gabinete Jurídico, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer 

favorável à constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Montinho do Palanque”, sito 

na freguesia de Viana do Alentejo, conforme requerido por Ana Joaquina Amaro Parreira Piteira.  ---------  

Ponto dezasseis) Pedido de parecer quanto à passagem neste concelho da prova velocipédica 

“Transportugal Europcar Race”, a realizar entre 7 e 14 de maio de 2017, a qual tem o seu inicio em 

Chaves e terminando em Sagres, passando por este Município no dia 12 – Em resposta à solicitação da 

Empresa Ciclonatur Desportos, Ld.ª, com sede em Odivelas, a Câmara deliberou por unanimidade emitir 

parecer favorável à passagem, por este Município, no dia 12 de maio de 2017, da prova velocipédica, na 

vertente de Bicicleta de Todo o Terreno, denominada “Transportugal Europcar Race”. A prova terá inicio 

em Chaves, no dia 7 de maio de 2017 e terminará em Sagres, no dia 14 de maio de 2017.  --------------------  

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

(organização de atividades no âmbito da Romaria a Cavalo de 2017) – Nos termos da proposta da 

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

Associação Equestre de Viana do Alentejo a importância de 2.200,00 € (dois mil e duzentos euros) como 

comparticipação nas despesas de organização de atividades no âmbito da Romaria a Cavalo entre a Moita 

e Viana do Alentejo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Culartes – Cooperativa Cultural (criação de 

um coro / alunos do concelho) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a CULARTES – Cooperativa Cultural, CRL, a 

importância de 525,00 € (quinhentos e vinte e cinco euros) como comparticipação nas despesas de 

criação de um coro direcionado para os alunos deste concelho.  ------------------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo 

(organização de Torneio de Snooker inter-freguesias) – Nos termos da proposta da Divisão de 

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

Benfica em Viana do Alentejo a importância de 400,00 € (quatrocentos euros) como comparticipação nas 

despesas de organização de um Torneio de Snooker inter-freguesias.  ----------------------------------------------  

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

(organização do XI Passeio de Cicloturismo com passagem por este concelho) – Nos termos da proposta 

da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o 
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Grupo Desportivo e Cultural Baronia, a importância de 100,00 € (cem euros) como comparticipação nas 

despesas inerentes à organização do XI Passeio de Cicloturismo, com passagem pelo concelho de Viana 

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

Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino Cantares de 

Alcáçovas (comemorações do aniversário do grupo) – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral 

Feminino Cantares de Alcáçovas, a importância de 600,00 € (seiscentos euros) como comparticipação nas 

despesas inerentes à comemoração do aniversário do Grupo.  --------------------------------------------------------  

Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Os Trabalhadores de 

Alcáçovas (comemorações do aniversário do grupo) – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano e sem a presença do senhor Vereador João Penetra por se encontrar 

impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para o Grupo Coral “Os 

Trabalhadores de Alcáçovas”, a importância de 600,00 € (seiscentos euros) como comparticipação nas 

despesas inerentes à comemoração do aniversário do Grupo.  --------------------------------------------------------  

Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino Paz e Unidade, de 

Alcáçovas (comemorações do aniversário do grupo) – 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 600,00 € (seiscentos euros) como comparticipação 

nas despesas inerentes à comemoração do aniversário do Grupo Coral Feminino Paz e Unidade de 

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

Ponto vinte e quatro) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas, 

no âmbito do Projeto “Alcáçovas Outdoor Trails” – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano e sem a presença do senhor Vice-Presidente por se encontrar 

impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para a Associação dos Amigos das 

Alcáçovas, a importância de 1.000,00 € (mil euros) como comparticipação nas despesas do Projeto 

“Alcáçovas Outdoor Trails” (caminhadas no concelho), no primeiro trimestre de 2017.  ------------------------  

Ponto vinte e cinco) 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, relativas ao quarto trimestre de 2016:  

» Para o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo - 224,10 € (duzentos e vinte e quatro euros e dez 

cêntimos);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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» Para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo – 217,80 € (duzentos e dezassete euros e oitenta 

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

Ponto vinte e seis) Proposta de isenção do pagamento das taxas inerentes à colocação, pela Cáritas 

Diocesana de Évora, de seis contentores de recolha de vestuário e calçado no concelho – A Cáritas 

Diocesana de Évora, Instituição Particular de Solidariedade Social, solicitou a isenção do pagamento das 

taxas que forem devidas pela colocação, neste concelho, de quatro contentores para recolha de vestuário 

e calçado por um período de quatro anos. O pedido foi objeto de apreciação pela Divisão de 

Administração Urbanística e Serviços Urbanos, à luz do disposto no artigo 12.º do Regulamento da Tabela 

de Taxas do Município de Viana do Alentejo, tendo sido apurado o montante das taxas não arrecadadas 

por via da isenção, concretamente de 1.372,50 € (mil trezentos e setenta e dois euros e cinquenta 

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

A Câmara deliberou por unanimidade isentar a entidade requerente do pagamento das referidas taxas. 

Ponto vinte e sete) Proposta de fixação de preços de produtos de merchandising, no âmbito da 

Romaria a Cavalo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

deliberou por unanimidade fixar os preços dos seguintes bens, a vender por ocasião da próxima edição da 

Romaria a Cavalo: 

» Pins – 0,50 €;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Porta-chaves – 1,00 €;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Canecas – 3,00 £;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Porta Canetas – 3,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e oito) Proposta de aprovação de Protocolo de Cooperação entre a Biblioteca Pública de 

Évora e este Município – O senhor Presidente apresentou, para aprovação, a proposta de Protocolo de 

Cooperação com a Biblioteca Pública de Évora. Referiu que em sua opinião esta parceria será muito 

benéfica para o Município e insere-se nos objetivos de rentabilização do fundo documental da Biblioteca 

Pública de Évora, permitindo o seu usufruto pela população do concelho, incluindo a comunidade 

educativa, evidenciando-se a racionalização de recursos subjacente a esta iniciativa.  --------------------------  

- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa congratulou-se com o teor da proposta apresentada.  --------  

Votada a proposta de Protocolo, foi a mesma aprovada por unanimidade.  ----------------------------------------  

Ponto vinte e nove) Proposta de aceitação de Mobilidade Interna na categoria de Assistente 

Operacional do Mapa de Pessoal do Município de Alvito – Mediante proposta apresentada pelo senhor 

Vice-Presidente, no âmbito das competências delegadas em matéria de pessoal, a Câmara deliberou por 

unanimidade e nos termos do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 
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de dezembro; 84/2015, de 7 de agosto e 18/2016, de 20 de junho, aceitar em mobilidade interna na 

categoria a Assistente Operacional Maria José Pucarinhas Soldado Fadista, pertencente ao Mapa de 

Pessoal do Município de Alvito. O interesse público do Município de Viana do Alentejo, quanto a esta 

situação de mobilidade, fundamenta-se no facto deste Município necessitar, com caráter de urgência, de 

preencher um posto de trabalho que permita assegurar o apoio às turmas do Jardim de Infância do 

Concelho, não dispondo de pessoal suficiente para fazer alocar à função de Auxiliar de Ação Educativa. Da 

parte do Município de Alvito não se levantam objeções à mobilidade da Assistente Operacional em causa. 

O Mapa de Pessoal do Município de Viana do Alentejo prevê o preenchimento do posto de trabalho em 

causa, em regime de mobilidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Organismos, a Câmara considerou estar acautelado o interesse público nesta situação de mobilidade, que 

se prevê poder ocorrer a partir de 1 de maio de 2017.  ------------------------------------------------------------------  

Presença de Público: Esteve presente a senhora D. Luisa Meireles, proprietária da Empresa “O Meu 

Monte – Turismo no Espaço Rural, Ld.ª”, requerente no Processo n.º 202/14, relativo ao pedido de 

autorização de utilização para Turismo Rural – Casa de Campo da Horta do Antão, sita em Aguiar.  --------  

Constava hoje da ordem de trabalhos, no seu 12.º ponto, a proposta de indeferimento do pedido de 

legalização da referida Casa de Campo, após realização da audiência prévia do interessado. A senhora D. 

Luisa Meireles solicitou que não seja hoje indeferido o pedido de legalização em causa pois do que lhe foi 

dado apurar junto da CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, existe 

legislação que ressalva e exceciona algumas situações pelo que a sugestão que apresentou é no sentido 

de verificar a aplicabilidade dessas exceções ao caso em apreço, por forma a não inviabilizar a 

legalização. Concretizou que os diplomas a que se refere são o Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 

novembro e a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro. --------------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente, relativamente à proposta de indeferimento que consta da ordem de trabalhos 

da reunião de hoje, disse que a mesma surgiu em virtude dos serviços técnicos considerarem que a 

divisão onde se encontra o depósito da água não é uma ampliação mas sim uma edificação nova. 

Acrescentou que ele próprio procedeu à recolha de algumas opiniões sobre o assunto, sendo todas elas 

no sentido de considerarem uma nova edificação e não uma ampliação. A senhora D. Luisa Meireles 

adiantou ter contactado telefonicamente a Empresa RTGEO – Planeamento e Ordenamento do Território, 

que tratou do Plano Diretor deste Município e à qual os serviços técnicos pediram parecer sobre este 

processo. Foi-lhe transmitido que embora o parecer já tenha sido emitido, gostariam de analisar as 

informações da CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, solicitando 

que as mesmas lhe fossem enviadas. A senhora D. Luisa Meireles solicitou assim que o ponto da ordem 
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de trabalhos referente a esta matéria não seja hoje discutido e que sejam analisadas todas as 

possibilidades legais de deferimento do pedido de legalização em causa.  -----------------------------------------  

Sob proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade retirar o 12.º ponto da ordem 

de trabalhos, de modo a que sejam analisadas todas as possibilidades de resolução do assunto em 

apreço. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora D. Luisa Meireles agradeceu à Câmara por ter deliberado não se pronunciar hoje acerca da 

proposta de indeferimento do pedido de legalização apresentado.  --------------------------------------------------  

 

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

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

 

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

 

O Presidente, 

 

 

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


