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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 17/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 13 / 07 / 2016 

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 07/07/2016 

 

 

CAIXA  ........................................................................................................................................................................ 4.251,78 € 

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 – FLORBELA DA LUZ DESCALÇO FERNANDES  ........................................................................... 1.000,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  ................................................................................................         1.366.938,92 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  .............................................................................................................  535.598,50 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...........................................................................................................      47.933,56 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.509,57 € 

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  ...........................................................................................      194.663,58 € 

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

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

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................  167.974,73 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................  39.164,61 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ....................................................................................................      113.664,80 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ..........................................................................................................     90.092,82 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  1.371.190,70 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................  1.186.624,59 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 184.566,11 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de trabalhos 

da mesma foi a seguinte:   

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

2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 4 de maio de 2016;  ---------------------------  

3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 22 de junho de 2016;  -----------------  

4. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 29 de junho de 2016;  ------------------------  

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

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

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

7. Pedido de autorização para apresentação de candidatura do projeto “Requalificação do Espaço 

Público do Centro Histórico de Alcáçovas” ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020 no Aviso 

de Concurso para apresentação de Candidatura n.º ALT20-16-2016-15;  ---------------------------------------  

8. Pedido de autorização para apresentação de candidatura do projeto “Requalificação do Jardim do 

Rossio de Viana do Alentejo” ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020 no Aviso de Concurso 

para apresentação de Candidaturas n.º ALT20-16-2016-16; -------------------------------------------------------  

9. Pedido de autorização para apresentação da candidatura Museografia do PAGUS”;  -----------------------  

10. Pedido de autorização para que o Município de Viana do Alentejo integre a candidatura “Programa 

Cultural em Rede – Alentejo em Cena”, composta por 13 Municípios e pela CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central;  -------------------------------------------------------------------------------------  

11. Pedido de autorização da Associação Galopar & Pedalar – Clube BTT de Aguiar, para realização da VIII 

Maratona de BTT no dia 17/07/2016;  -----------------------------------------------------------------------------------  

12. Pedido de licença apresentado pela Associação dos Amigos Aguiarenses para realização de uma 

vacada no dia 17/07/2016;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

15. Proposta de atribuição de apoios em espécie ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do 

Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso de Viana do Alentejo, no âmbito da “Oficina 

Domiciliária”;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, ao abrigo do Regulamento 

Municipal respetivo;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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17. Proposta de renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, ao abrigo do 

Regulamento respetivo;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

18. Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar entre o Município e a Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19. Proposta de nomeação do Conselheiro Local para a Igualdade, no âmbito do Protocolo a celebrar com 

a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género;  ------------------------------------------------------------  

20. Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense (organização 

do Summerspot na Feira do Chocalho/2016);  -------------------------------------------------------------------------  

21. Proposta de transferência de verba para a Associação de Convívio dos Reformados de Alcáçovas 

(atividades / festa de aniversário));  --------------------------------------------------------------------------------------  

22. Proposta de transferência de verba para a CNOD – Confederação Nacional dos Organismos de 

Deficientes (despesas do 12.º Congresso Nacional de Deficientes); ---------------------------------------------  

23. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses (comparticipação nas 

despesas de organização das Festas de Verão em Aguiar);  --------------------------------------------------------  

24. Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar – Clube BTT de Aguiar 

(comparticipação nas despesas de organização de atividades de cultura e lazer desenvolvidas na Festa 

da Primavera em Aguiar;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

25. Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense (comparticipação nas despesas 

inerentes à realização de obras de reparação / recuperação da sede); -----------------------------------------  

26. Proposta de transferência de verba para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo (comparticipação nas 

despesas de organização do TBE – Troféu BTT Évora 2016, realizado em Viana do Alentejo); ------------  

27. Proposta de transferência de verba para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas (atividades a 

desenvolver no corrente ano);  --------------------------------------------------------------------------------------------  

28. Proposta de ratificação da 17.ª alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------  

29. Proposta de ratificação da 11.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais;  -------------------------------  

30. Proposta de ratificação da 18.ª alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------  

31. Proposta de ratificação da 12.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais;  -------------------------------  

32. Proposta de ratificação da 10.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;  ---------------------------  

33. Proposta de ratificação da 1.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos;  --------------------------------  

34. Proposta de ratificação da 19.ª alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------  

35. Proposta de manutenção dos efeitos da comunicação prévia em detrimento da declaração da 

respetiva caducidade, no âmbito do Processo n.º 18/11, cujo requerente é Emanuel José Margarido 

Dias;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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36. Proposta de manutenção dos efeitos da comunicação prévia em detrimento da declaração da 

respetiva caducidade, no âmbito do Processo n.º 4/11, cujo requerente é Luis José Nunes Farrica.  ---  

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

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

Neste período o senhor Presidente manifestou o seu desagrado e preocupação pelo facto do Município 

ter cerca de vinte pessoas em lista de espera para serem integradas em Projetos ao abrigo da Medida CEI 

+ - Contrato Emprego – Inserção +, sem que o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 

proceda à aprovação das respetivas candidaturas. O senhor Presidente acrescentou que há candidaturas 

submetidas ao IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional desde outubro de 2016, não tendo 

ainda sido objeto de aprovação. Disse ainda que, como é natural, as pessoas têm vindo a questionar o 

Município sobre a demora na integração nos Projetos e algumas delas pensam até que a Câmara 

Municipal pode interceder junto do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional no sentido de 

apressar a aprovação, situação que não é possível. O senhor Presidente disse ainda que em relação às 

pessoas que recebem subsídio de desemprego e que são integradas em Projetos ao abrigo da Medida CEI 

– Contrato Emprego – Inserção, não têm existido problemas. Questionado o IEFP – Instituto do Emprego e 

Formação Profissional sobre a demora verificada, este informou que continua a aguardar indicações 

superiores pois até à presente data não tem orientações para a aprovação de candidaturas no âmbito da 

Medida CEI + - Contrato Emprego – Inserção +. -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente deixou ainda uma nota quanto à publicação da recente Lei n.º 18/2016, de 20 de 

junho que estabelece as 35 horas como período normal de trabalho dos trabalhadores em funções 

públicas e procede à segunda alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 

à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. O senhor Presidente sublinhou que apesar da Lei do Orçamento do 

Estado para 2016 – Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, não impedir o aumento das despesas com pessoal 

como vinha sucedendo em anos anteriores, impõe que a contratação de pessoal respeite os limites da 

divida total e a regra do equilíbrio corrente, nos termos do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. A referida Lei n.º 18/2016, 

de 20 de junho, contém uma norma transitória no n.º 1 do seu artigo 3.º que dispõe: “Em 2016 as 

despesas com pessoal dos órgãos e serviços abrangidos pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

não podem exceder os montantes de despesas com pessoal, relativos à execução de 2015, acrescido das 

alterações remuneratórias previsto no art.º 2.º da Lei n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro, considerando 

para este efeito o valor global do agrupamento 01, relativo às despesas com pessoal”.  --------------------------  

O n.º 2 do referido art.º 3.º prevê a possibilidade de, invocando razões excecionais, pode ser afastado o 

cumprimento da obrigatoriedade. Contudo, esta norma parece só ser aplicável à Administração Central, 
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uma vez que prevê autorização do Sr. Ministro das Finanças. Foi contactada telefonicamente a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) com o objetivo de obter alguns contributos que pudessem 

clarificar a interpretação desta norma transitória, tendo sido transmitido que a interpretação que fazem, é 

no sentido de que da redução do horário para as 35 horas semanais, não poderá resultar acréscimo de 

despesa, nomeadamente em horas extraordinárias, ajudas de custo, recrutamento para novos postos de 

trabalhos e outras componentes relacionadas com a redução do horário de trabalho. Quanto à 

excecionalidade para permitir o não cumprimento da norma, a ANMP – Associação Nacional de 

Municípios Portugueses é de opinião que não se aplica à Administração Local. Tratando-se de uma 

matéria ainda em análise, não existem respostas definitivas sendo importante ir acompanhando o que for 

sendo produzido a este propósito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mediante proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal associou-se aos milhões de votos de 

felicitações para com a Seleção Nacional de Futebol, pela excelente vitória no Euro 2016, realçando o 

exemplo de união, esforço e otimismo que todos os jogadores, equipa técnica e órgãos institucionais 

souberam levar a todo o mundo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também a Câmara se regozijou com os resultados alcançados por Portugal no Campeonato Europeu de 

Atletismo que se realizou na Holanda.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sob proposta da senhora Vereadora Rosa Barros da Costa, a Câmara Municipal felicitou todos os atletas 

em competição no Campeonato da Europa de Hóquei em Patins, a decorrer em Oliveira de Azeméis.  -------  

O senhor Vereador João Penetra referiu-se à necessidade de remarcação da sinalização horizontal na 

Estrada Nacional 384, à saída de Viana do Alentejo em direção a Portel, tal como sucedeu na Estrada 

Nacional 257, entre Viana do Alentejo e Alcáçovas. Em sua opinião, este trabalho deveria ser efetuado até 

ao início do Inverno.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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 4 de maio de 2016 – A Câmara 

aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária realizada a 4 de maio de 2016.  ------------------  

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 22 de junho de 2016 – A 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata relativa à reunião extraordinária realizada a 22 de 

junho de 2016.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto quatro) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 29 de junho de 2016  – A 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata relativa à reunião ordinária realizada a 29 de junho de 

2016.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou sobre o seguinte:  

- Que no dia 30 de junho, juntamente com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, 

esteve presente na Sessão de Reabertura da Pousada de Alvito, agora dirigida pela Escola Profissional de 

Alvito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 1 de julho esteve presente na Festa de Final de Ano Letivo da EBI/JI de Alcáçovas – Escola 

Básica e Integrada/Jardim de Infância de Alcáçovas, que teve lugar no recinto exterior da escola. O 

convite foi enviado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI/JI de Alcáçovas – Escola 

Básica e Integrada/Jardim de Infância de Alcáçovas.  ---------------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 2 de julho, com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e com o Chefe do seu Gabinete de 

Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente no Espetáculo de Final de Ano Letivo da Classe de 

Dança da AEVA – Associação Equestre de Viana do Alentejo, o qual teve lugar no Cineteatro Vianense. O 

espetáculo, de muita qualidade, foi dividido em duas partes, sendo a primeira dedicada à dança sevilhana 

e Ballet Clássico. A segunda parte, denominada “A Última Viagem”, constituiu uma homenagem à 

memória das vítimas do Holocausto.  ---------------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 3 de julho, juntamente com o Senhor Vice-Presidente, esteve presente no Almoço-Convívio 

que se seguiu ao VII Passeio de Automóveis e Motas Antigos e Clássicos, o qual teve lugar na Casa Santos 

Murteira, em Alcáçovas. O passeio foi organizado pela Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 

Alcáçovas e pela Junta de Freguesia de Alcáçovas e contou com o apoio do Município de Viana do 

Alentejo, da Casa Santos Murteira, do Monte do Sobral e da Casa Maria Vitória.  -------------------------------- 

- Que no dia 3 de julho, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal 

– Miguel Bentinho, estiveram presentes na 3.ª edição do Mega Piquenique promovido pela Rádio Antena 

Sul, que teve lugar no Parque Municipal Quinta da Joana, em Viana do Alentejo. -------------------------------- 

- Que no dia 4 de julho, ele próprio, a Diretora do AEVA – Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo - 

Maria Manuel Aleixo e Técnicas do Município estiveram reunidos com o Professor Doutor José Verdasca, 

Professor Auxiliar na Universidade de Évora (Departamento de Pedagogia e Educação). A reunião, que 

teve lugar naquela Universidade, foi realizada no âmbito do “Plano de Ação Estratégico de Promoção do 

Sucesso Escolar”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 5 de julho, procedeu à entrega de Certificados, nos Paços do Concelho, aos alunos dos 

Cursos Vocacionais do AEVA – Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. Estes Certificados atestam a 

participação no estágio de Prática Simulada de Atividade Vocacional. Os alunos frequentaram os cursos 
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de “Agricultura, Eletricidade e Artes Manuais”, de “Jardinagem, Informática e Artes e Ofícios” e de 

“Técnico de Informática/Instalação e Gestão de Redes”. A formação prática dos dois primeiros cursos 

assumiu a forma de estágio e visou a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, 

relacionais, organizacionais e de gestão de carreira. As principais atividades desenvolvidas foram: Apoio 

ao serviço de informática do Município; Apoio em diversas iniciativas de animação e cultura, como a 

Festa da Primavera, em Aguiar; Apoio na montagem de stands na Semana Cultural de Alcáçovas; Artes 

Manuais, como pintura de muros na envolvente à Piscina Municipal de Viana do Alentejo, pintura de 

muros do polidesportivo da Quinta da Joana e apoio à conservação de mobiliário urbano de jardins 

públicos. O aluno do Curso Vocacional “Técnico de Informática/Instalação e Gestão de Redes”, que está a 

dar apoio ao serviço de informática do Município, irá concluir o estágio em setembro.  --------------------- 

- Que no dia 5 de julho deu entrada nos serviços do Município de Viana do Alentejo um ofício do AEVA – 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, agradecendo ao Município toda a disponibilidade e apoio 

dado às escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância no decurso do ano letivo.  --------------------------------------- 

- Que no dia 7 de julho, ele próprio e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, 

estiveram reunidos com o Chefe do Gabinete do Senhor Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, Dr. João Pedro Correia, em Lisboa. O assunto principal prendeu-se com o mapeamento das 

infraestruturas das áreas sociais, concretamente o Centro Social de Aguiar. O Município foi informado 

que o processo se encontra em fase de análise pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, não havendo ainda informação definitiva disponível.  ----------------------------------------------------------- 

- Que no dia 8 de julho, ele próprio e o Senhor Vice-Presidente estiveram presentes na inauguração da 

Subestação da EDP Distribuição em Viana do Alentejo. Esta inauguração contou ainda com a presença de 

António Martins da Costa, Administrador da EDP, de João Torres, Presidente do Conselho de 

Administração da EDP Distribuição e dos Presidentes das Câmaras Municipais de Portel e Alvito, José 

Manuel Grilo e António João Valério, respetivamente. Esta nova infraestrutura elétrica vem reforçar a 

alimentação e melhorar a qualidade do serviço prestado pela EDP Distribuição aos concelhos de Viana do 

Alentejo (a todas as freguesias), Portel e Alvito. A subestação incorpora soluções tecnológicas de última 

geração e está equipada com o mais moderno sistema de proteção, comando e controlo. Estas obras 

representam, no conjunto, um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros.  ---------------------------------  

- Que no dia 8 de julho, uma Técnica do Município esteve presente na entrega do Prémio da Missão 

Continente Sorriso relativo ao projeto “A Minha Lancheira”, da responsabilidade do Programa Regional 

do Alentejo de Promoção da Alimentação Saudável, da ARS-Alentejo, Administração Regional de Saúde 

do Alentejo. A iniciativa teve lugar no auditório da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares do 
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Alentejo e o projeto visa incentivar a alimentação saudável e prevenir a obesidade, surgindo como um 

complemento ao trabalho de avaliação das ementas escolares. ------------------------------------------------------  

- Que também no dia 8 de julho, todo o executivo em regime de permanência esteve presente na 

inauguração do Festival Jovem Abana Viana, que decorreu no Parque Municipal Quinta da Joana entre os 

dias 8 e 10 de julho. A 6.ª edição do festival começou com música com DMK – D’MOURA e KASTIÇO, um 

projeto composto por dois jovens portugueses, cujo género musical varia entre reggae, hip-hop e soul, 

com Daduh King, no género kizomba e, por último neste primeiro dia de festival, com o DJ Lorenzo e a DJ 

Von di Carlo. O segundo dia do festival foi marcado pela presença da Banda Somamonas, num Tributo à 

banda brasileira Mamonas Assasinas, de Dillaz, um dos maiores nomes do panorama do rap em Portugal, 

e de Karetus, uma tripla de música eletrónica. Para terminar a noite, houve a presença do DJ Max e do DJ 

Congas. O último dia do festival ficou marcado pela segunda edição da Color Summer Run, uma corrida 

colorida entre o Largo de S. Luís e o Parque Municipal Quinta da Joana, que terminou ao som da DJ 

Angelita. O ecrã gigante montado no recinto do festival possibilitou que se assistisse à Grande Final do 

Campeonato Europeu de Futebol, onde Portugal se sagrou campeão, após vencer a Seleção Francesa. 

Para encerrar o festival, houve uma glow party com o DJ Mira. À semelhança de edições anteriores, o 

festival ofereceu também um conjunto de atividades. Para além das tasquinhas e bares, houve torneio de 

futsal Bairros do Concelho, vencido pela equipa do Chão do Mocho, de Alcáçovas, rappel, speedminton, 

slide/escalada, paintball e futvolei. Face à questão do volume do som, o Município tentou corrigir o que 

aconteceu na edição anterior, tendo este ano mudado a posição do palco, o que nutriu os efeitos 

esperados, não havendo conhecimento de quaisquer reclamações.  --------------------------------------- 

- Que no dia 11 de julho, ele próprio e Técnicos do Município estiveram presentes numa reunião do 

Conselho Geral de Educação do concelho de Viana do Alentejo, que teve lugar na Escola Básica e 

Secundária Dr. Isidoro de Sousa. Nesta reunião foi aprovado o Plano de Ação Estratégico de Promoção do 

Sucesso Escolar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 12 de julho esteve presente numa reunião do BNI União, Organização Profissional de 

Negócios e Referenciação, na Amieira Marina, subordina ao tema “Fomentar o Potencial do Alqueva”. O 

propósito do BNI União é gerar negócios para os seus membros sem quaisquer comissões. Para além dos 

empresários membros deste Grupo, estiveram presentes alguns autarcas e todos os Deputados à 

Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Évora.  ---------------------------------------------------------------- 

Ponto seis) 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ponto sete) Pedido de autorização para apresentação de candidatura do projeto “Requalificação do 

Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas” ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020 no 

Aviso de Concurso para apresentação de Candidatura n.º ALT20-16-2016-15 – A Câmara deliberou por 

unanimidade autorizar a apresentação da candidatura do Projeto “Requalificação do Espaço Público do 

Centro Histórico de Alcáçovas” ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020 ao abrigo do Aviso de 

concurso n.º ALT20-16-2016-15.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador João Penetra mostrou-se bastante satisfeito com a apresentação desta candidatura a 

financiamento comunitário, facto que vai ao encontro da sua intervenção na reunião da Câmara 

Municipal realizada a 15 de junho de 2016, no sentido de que não deveria ficar esquecida a candidatura 

para execução da primeira fase de Requalificação do Centro Histórico de Alcáçovas.  --------------------------- 

 Ponto oito) Pedido de autorização para apresentação de candidatura do projeto “Requalificação do 

Jardim do Rossio de Viana do Alentejo” ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020 no Aviso de 

Concurso para apresentação de Candidaturas n.º ALT20-16-2016-16 – A Câmara deliberou por 

unanimidade autorizar a apresentação da candidatura do Projeto “Requalificação do Jardim do Rossio em 

Viana do Alentejo” ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020 ao abrigo do Aviso de concurso n.º 

ALT20-16-2016-16.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador João Penetra mostrou-se bastante satisfeito com a apresentação desta candidatura. 

- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa perguntou qual o ponto da situação relativamente ao 

particular que adquiriu o Convento, contíguo ao Jardim do Rossio e que disse que ofereceria o Projeto de 

Requalificação do mesmo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente confirmou que o particular se disponibilizou para oferecer o projeto de arquitetura 

relativo à Requalificação do Jardim do Rossio. Acrescentou que nesta candidatura há ainda uma série de 

questões a esclarecer e que a CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo informou que até ao final de 2017 não haverá possibilidade de obter financiamento para um 

segundo projeto pelo PARU – Planos de Ação de Regeneração Urbana. -------------------------------------------- 

Ponto nove) Pedido de autorização para apresentação da candidatura “Museografia do PAGUS” – A 

Câmara deliberou por unanimidade autorizar a apresentação da candidatura “Museografia do PAGUS”, a 

instalar no Paço dos Henriques, no âmbito do Programa Operacional Regional Alentejo 2020.  --------------- 

- O senhor Vereador João Penetra manifestou igualmente a sua satisfação quanto à proposta ora 

apresentada.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dez) Pedido de autorização para que o Município de Viana do Alentejo integre a candidatura 

“Programa Cultural em Rede – Alentejo em Cena”, composta por 13 Municípios e pela CIMAC – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central – Nos termos da proposta da Divisão de 
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Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a participação do 

Município de Viana do Alentejo na candidatura Intermunicipal de Programação Cultural em Rede 

“Alentejo em Cena”. A candidatura é integrada por treze Municípios e pela CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central e será submetida juntamente com a Programação da Rede de Museus 

com a Programação Cultural da Fundação Eugénio de Almeida e com o Projeto de lançamento da 

Candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura 2017. A Candidatura será enquadrada na sub-

tipologia ii – Proteção, valorização, conservação e promoção do património histórico e cultural com 

elevado interesse turístico, incluindo em particular aquele que já é Património da Humanidade 

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

apresentada no âmbito do DOMÍNIO SEUR – PATRIMÓNIO CULTURAL E NATURAL – ALENTEJO 2020.  -----  

Ponto onze) Pedido de autorização da Associação Galopar & Pedalar – Clube BTT de Aguiar, para 

realização da VIII Maratona de BTT no dia 17/07/2016 – Sem a presença do senhor Vereador Paulo 

Manzoupo por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, autorizar a 

Associação Galopar & Pedalar - Clube BTT de Aguiar, a realizar a oitava Maratona de BTT, no dia 17 de 

julho de 2016, integrada no Programa das Festas de Verão de Aguiar.  ----------------------------------------------  

Ponto doze) Pedido de licença apresentado pela Associação dos Amigos Aguiarenses para realização de 

uma vacada no dia 17/07/2016 – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a Associação dos 

Amigos Aguiarenses a realizar uma vacada popular no dia 17 de julho de 2016, no campo de futebol de 

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

Ponto treze) 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 Culartes – Cooperativa Cultural, CRL – 747,90 € / Escola de Música / 4.º trimestre de 2015;  ------  

» Para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas – 337,50 € / 2.º trimestre de 2016.  --------------------  

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

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

Trabalhadores de Alcáçovas, a importância de 318,60 € / 2.º trimestre de 2016.  ---------------------------------  

Ponto catorze) 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 o Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo a importância de 1.196,10 

€ /1.º e 2.º trimestres de 2016.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto quinze) Proposta de atribuição de apoios em espécie ao abrigo do Regulamento Municipal de 

Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso de Viana do Alentejo, no âmbito da 

“Oficina Domiciliária” – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao 

abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a 

Câmara deliberou por unanimidade conceder o seguinte apoio em espécie, no âmbito da Oficina 

Domiciliária: 

• Titular do cartão n.º 26 – Substituição de 2 janelas e reparação de estores. -------------------------------------- 

Ponto dezasseis) Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, ao abrigo 

do Regulamento Municipal respetivo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir 

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

A) Viana do Alentejo: 

- Joaquim Eduardo Galveias;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Isabel Maria Galante Galveias.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

B) Alcáçovas: 

- António Joaquim Corraleiro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

C) Aguiar: 

- Jerónimo Manuel Valadas Flamino.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, ao abrigo 

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

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

renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso dos seguintes munícipes: 

A) Viana do Alentejo: 

- Georgina D’Alegria Romão Castelo Goes.  ----------------------------------------------------------------------------------  

B) Aguiar: 

- Félix Daniel Caixinha Graça.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezoito) Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar entre o Município e a Comissão para a 

Cidadania e a Igualdade de Género – Mediante proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de Protocolo de Cooperação entre o 

Município e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.  -------------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de nomeação do Conselheiro Local para a Igualdade, no âmbito do 

Protocolo a celebrar com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género  – Nos termos da 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e em cumprimento das obrigações do 
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Município no Protocolo de Cooperação com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, a 

Câmara, mediante votação por escrutínio secreto do qual resultou unanimidade, designou a Técnica 

Superior do Município – Maria de Fátima Pão Mole Fusco – como Conselheira Local para a Igualdade. Nos 

termos da alínea b) da cláusula terceira do Protocolo referido, cabe ao Conselheiro Local para a 

Igualdade, assegurar a consultoria na definição de medidas com vista à integração de uma perspetiva de 

género nas decisões e ações a implementar pela Autarquia, bem como a dinamização, concretização, 

coordenação, acompanhamento e avaliação de políticas e ações concertadas nesta matéria, no quadro da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2010, de 25 de maio, que aprova o quadro de referência do 

Estatuto das Conselheiras e dos Conselheiros Locais para a Igualdade.  ---------------------------------------------  

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

(organização do Summerspot na Feira do Chocalho/2016) – 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 4.950,00 € como comparticipação nas despesas de 

organização do Summerspot na Feira do Chocalho de 2016.  -----------------------------------------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para a Associação de Convívio dos Reformados 

de Alcáçovas (atividades / festa de aniversário – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento 

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

Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para a Associação de Convívio dos Reformados 

de Alcáçovas a importância.de 400,00 € como comparticipação nas despesas de atividades desenvolvidas 

por ocasião da festa de aniversário.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para a CNOD – Confederação Nacional dos 

Organismos de Deficientes (despesas do 12.º Congresso Nacional de Deficientes) – Nos termos da 

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

transferir para a CNOD – Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes a importância de 100,00 

€, como comparticipação nas despesas de organização do 12.º Congresso Nacional de Deficientes.  -------  

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

(comparticipação nas despesas de organização das Festas de Verão em Aguiar) – Nos termos da 

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

transferir para a Associação dos Amigos Aguiarenses a importância de 400,00 €, como comparticipação 

nas despesas de organização das Festas de Verão em Aguiar.  ---------------------------------------------------------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de transferência de verba para a Associação Galopar & Pedalar – Clube 

BTT de Aguiar (comparticipação nas despesas de organização de atividades de cultura e lazer 

desenvolvidas na Festa da Primavera em Aguiar - Nos termos da proposta da Divisão de 
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Desenvolvimento Social e Humano e sem a presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por se 

encontrar impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para a Associação 

Galopar & Pedalar – Clube BTT de Aguiar, a importância de 755,00 € como comparticipação nas despesas 

de organização de atividades de cultura e lazer desenvolvidas na Festa da Primavera, em Aguiar. ----------  

Ponto vinte e cinco) Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense (comparticipação 

nas despesas inerentes à realização de obras de reparação / recuperação da sede) - Nos termos da 

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

transferir para a Sociedade Vianense a importância de 1.000,00 €, como comparticipação nas despesas 

inerentes às obras de reparação da sua sede.  ------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e seis) Proposta de transferência de verba para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo 

(comparticipação nas despesas de organização do TBE – Troféu BTT Évora 2016, realizado em Viana do 

Alentejo) - 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 650,00 €, como 

comparticipação nas despesas de organização do TBE – Troféu BTT Évora 2016, realizado em Viana do 

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

Ponto vinte e sete) Proposta de transferência de verba para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas 

(atividades a desenvolver no corrente ano) - Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a AJAL - Associação de Jovens de 

Alcáçovas a importância de 400,00 € como comparticipação nas despesas inerentes a atividades a levar a 

cabo na Feira do Chocalho de 2016.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e oito) Proposta de ratificação da 17.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, a 

Câmara ratificou a 17.ª alteração ao Orçamento da Despesa, aprovada por despacho do senhor 

Presidente a 1 de julho de 2016.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e nove) Proposta de ratificação da 11.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais - Com 

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

da Costa, a Câmara ratificou a 11.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais, aprovada por despacho 

do senhor Presidente a 1 de julho de 2016. ---------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta) Proposta de ratificação da 18.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, a 

Câmara ratificou a 18.ª alteração ao Orçamento da Despesa, aprovada por despacho do senhor 

Presidente a 8 de julho de 2016.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto trinta e um) Proposta de ratificação da 12.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais - Com 

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

da Costa, a Câmara ratificou a 12.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais, aprovada por despacho 

do senhor Presidente a 8 de julho de 2016. ---------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e dois) Proposta de ratificação da 10.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, a Câmara ratificou a 10.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, aprovada por 

despacho do senhor Presidente a 8 de julho de 2016. --------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e três) Proposta de ratificação da 1.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos - A 

Câmara ratificou por unanimidade a 1.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, aprovada por 

despacho do senhor Presidente a 8 de julho de 2016.  -------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e quatro) Proposta de ratificação da 19.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, a Câmara ratificou a 19.ª alteração ao Orçamento da Despesa, aprovada por despacho do senhor 

Presidente a 8 de julho de 2016.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e cinco) Proposta de manutenção dos efeitos da comunicação prévia em detrimento da 

declaração da respetiva caducidade, no âmbito do Processo n.º 18/11, cujo requerente é Emanuel José 

Margarido Dias – Nos termos da informação da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos 

relativa ao Processo n.º 18/11, cujo requerente é Emanuel José Margarido Dias, a Câmara deliberou por 

unanimidade manter os efeitos da comunicação prévia em detrimento da declaração da respetiva 

caducidade, com fundamento na declaração do interessado e por razões de interesse público na 

conclusão da obra de construção de habitação na Rua da Lindina, lote 101, em Viana do Alentejo, dado o 

estado avançado da mesma. O prazo único e extraordinário para a conclusão da obra é de oito meses, 

conforme solicitado pelo requerente que deverá apresentar todos os elementos aplicáveis ao pedido de 

prorrogação no prazo de quinze dias a contar da data da receção da notificação.  --------------------------------  

Ponto trinta e seis) Proposta de manutenção dos efeitos da comunicação prévia em detrimento da 

declaração da respetiva caducidade, no âmbito do Processo n.º 4/11, cujo requerente é Luis José Nunes 

Farrica - Nos termos da informação da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos relativa 

ao Processo n.º 4/11, cujo requerente é Luis José Nunes Farrica, a Câmara deliberou por unanimidade 

manter os efeitos da comunicação prévia em detrimento da declaração da respetiva caducidade, com 

fundamento nas declarações do interessado e por razões de interesse público na conclusão da obra de 

construção de Alojamento Local na Rua do Convento, n.º 45, em Viana do Alentejo, dado o estado 
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avançado da mesma. O prazo único e extraordinário para a conclusão da obra é de metade do prazo 

inicialmente fixado, conforme solicitado pelo requerente seis meses).  ---------------------------------------------  

 

--- 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, 


