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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 7/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 28 / 03 / 2018 

PRESENÇAS 

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

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 15:40 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  

LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE, Vereador, por motivos pessoais 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 22/03/2018 

 

CAIXA  ........................................................................................................................................................................ 4.032,70 € 

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

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

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

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

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  ...................................................................................................     1.800.699,70 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ............................................................................................................   922.625,04 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  .............................................................................................................      1.977,02 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 9.060,67 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950  ................................................................................................................ 19.490,45 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050  .................................................................................................................. 5.430,67 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006435350  ................................................................................................................ 93.551,22 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  ............................................................................................       87.369,94 € 

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

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................    94.229,28 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................  65.729,05 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  .....................................................................................................       66.326,12 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...........................................................................................................    84.045,83 € 

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

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000375-0 DPRA  ............................................................................................... 250.000,00 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  .............................................................................................................. 50.000,00 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  1.804.732,40 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................  1.684.278,54 € 
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DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 120.453,86 € 

O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte ordem 

de trabalhos:  

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

2.   Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 14 de março de 2018;  ----------------------- 
 

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 atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso;  --------------------------------- 
 

6.   Proposta de ratificação da 6.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais;  ---------------------------------- 
 

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

8.   Proposta de ratificação da 12.ª alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------- 
 

9.   Proposta de ratificação da 7.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais;  ---------------------------------- 
 

10.  13.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------------------------- 
 

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

12.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente qua atribuiu subsídio de almoço, no âmbito 

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

13.  Proposta de manutenção do indeferimento de seis pedidos de atribuição de bolsas de estudo, após 

audiência prévia;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

15.  Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense (reforço das 

despesas com atividades desenvolvidas, nomeadamente a Corrida de Touros na Feira do Chocalho de 

2017);  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16.  Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos de Alcáçovas (comparticipação nas 

despesas inerentes a atividades a desenvolver, nomeadamente o Cante Alentejano no mês de julho); 

17.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que atribuiu apoios em espécie ao 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, no âmbito do Concurso “Saber Fazer”;  --------------------- 

18.  Proposta de início do procedimento e participação procedimental para elaboração do “Projeto de 

Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades Económicas da Feira anual das Alcáçovas ‘Feira 

do Chocalho’”;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. Proposta de deliberação sobre a fixação de prazo para que o requerente Carlos Alexandre de Brito 

Vitorino Braga, apresente pedido de legalização relativamente à alteração de moradia sita na Rua de 

Camões, 23, em Alcáçovas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que por motivos de ordem familiar, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte 

comunicou a impossibilidade de estar presente tendo proposto a justificação da respetiva falta. Mediante 

votação por escrutínio secreto, do qual resultou unanimidade, foi a falta justificada.  ---------------------------- 

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

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

- Neste período o Senhor Presidente informou sobre o ponto se situação das obras de Requalificação do 

Centro Histórico de Alcáçovas – primeira fase. Referiu que à data de 19 de março de 2018, apesar dos 

contratempos motivados pelas condições atmosféricas da semana precedente, dificultando a ação de 

homens e máquinas no terreno, a Rua Nova aguardava a pavimentação, estando praticamente concluída a 

intervenção na vizinha Rua dos Sevilhanos. Na referida data, previa-se para breve o empedramento da 

Rua do Açougue para se poder devolver toda esta zona ao trânsito de veículos e pessoas. O senhor 

Presidente referiu também que os trabalhos de abertura de valas e de substituição de infraestruturas têm 

estado a decorrer na Rua dos Ciprestes, estando quase concluídos com a chegada à Rua do Relógio. Disse 

ainda que, à semelhança do que tem acontecido em Viana do Alentejo, também estas obras têm vindo a 

ser objeto de acompanhamento arqueológico tendo já sido identificado e registado um apreciável 

conjunto de silos medievais escavados no solo rochoso, que serviam para a guarda de cereais, 

infelizmente já muito danificados por anteriores obras. Do interior de alguns desses silos, distribuídos 

pelas ruas Nova, do Açougue e dos Ciprestes, foram recolhidos diversos artefactos, sobretudo fragmentos 

de cerâmica utilitária – alguma de muito boa qualidade – e, num caso, grande quantidade de 

“coscumalho”, uma mistura de argila cozida e metal, resultante do processo de fabrico dos chocalhos. ----   

- O Senhor Presidente informou que dois atletas do nosso Concelho, Andreia Chora e José Filipe Grilo, que 

integram a equipa de Boccia da APCE – Associação de Paralisia Cerebral de Évora, alcançaram a honrosa 

medalha de ouro no Campeonato Regional de Boccia Individuais 2017/2018 – Centro, Sul e Ilhas, que se 

disputou no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada, nos dias 17 e 18 de março. Referiu que o Boccia, 

modalidade paralímpica, é um desporto misto que pode ser disputado individualmente, em pares ou com 

equipas de três elementos, aliando a concentração, o controlo muscular, a precisão e o trabalho de 

equipa, quando aplicável, no desenvolvimento das jogadas. O objetivo do jogo, que se destina a atletas 

com deficiência motora, paralisia cerebral, em cadeira de rodas ou doenças neuromusculares, é colocar as 

bolas de cor (6 azuis contra 6 vermelhas) o mais perto possível de uma bola branca alvo, lançadas 

estrategicamente por um primeiro jogador para o recinto de jogo. O Senhor Presidente, em nome de todo 
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o executivo em regime de permanência, voltou a felicitar os atletas, o seu treinador e restante equipa por 

mais esta vitória, realçando a sua coragem e determinação como um exemplo a seguir. -------------------------

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

- O Senhor Presidente relembrou que se celebra este ano, por iniciativa da Comissão Europeia, o AEPC – 

Ano Europeu do Património Cultural 2018, uma iniciativa que visa a diversidade cultural, o diálogo 

intercultural e a coesão social, chamando a atenção para o papel do Património no desenvolvimento 

social e económico e nas relações externas da União Europeia. Esta iniciativa pretende ainda chamar a 

atenção para as oportunidades que o Património Cultural oferece e para os vários desafios que 

atualmente se colocam, nomeadamente a globalização, as alterações climáticas, as novas tecnologias e as 

crises de valores e identidades, entre outros. Disse o senhor Presidente que o Município de Viana do 

Alentejo se associou a esta iniciativa e inscreveu a Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo, que este 

ano decorre entre 25 e 29 de abril, nas celebrações do AEPC – Ano Europeu do Património Cultural 2018. 

A Romaria, que já vai para a sua 18.ª edição, enquadra-se em alguns objetivos do AEPC – Ano Europeu do 

Património Cultural 2018, nomeadamente na salvaguarda e na estratégia de desenvolvimento local 

através da promoção do turismo sustentável. Disse ainda o senhor Presidente que, ao longo do ano, o 

Município irá incluir outros eventos na programação do AEPC – Ano Europeu do Património Cultural 2018, 

a qual pode ser consultada no seguinte sítio da internet: http://anoeuropeu.patromoniocultural.gov.pt. 

Os eventos a incluir são, por exemplo, à Pedreira dos Sons, a Feira do Chocalho, o “Viana em Festa”. O 

senhor Presidente relembrou que o Município apresentou o Documentário “Viana do Alentejo: Terra de 

Barro”, no dia 13 de janeiro, no âmbito das Comemorações do 120.º Aniversário da Restauração do 

Concelho e também no âmbito do AEPC – Ano Europeu do Património Cultural 2018. Acrescentou que a 

exposição que será inaugurada hoje, “Devoção Mariana em Viana do Alentejo e em Aguiar”, no Castelo de 

Viana do Alentejo, está também inserida no AEPC – Ano Europeu do Património Cultural 2018.  ---------------  

- O Senhor Presidente referiu que o Município, à semelhança de anos anteriores, aderiu à “Hora do 

Planeta”, este ano assinalada no dia 24 de março, tratando-se de uma iniciativa da Organização Global de 

Conservação da Natureza – WWF (World Wildlife Fund). Segundo informação dos serviços, durante 60 

minutos, precisamente entre as 20h30 e as 21h30, o Município desligou as luzes do edifício dos Paços do 

Concelho, da Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo e do Paço dos Henriques, em Alcáçovas, num ato 

simbólico de preocupação ambiental. Considerado o maior evento mundial de ação ambiental, a “Hora do 

Planeta” tem como objetivo mobilizar a sociedade em torno da luta contra o aquecimento global, alertar 

para as alterações climáticas e estimular a redução dos consumos energéticos.  ------------------------------------  

- O senhor Presidente entregou ao senhor Vereador José Filipe Cruz, conforme anteriormente por ele 

solicitada, a relação de lotes disponíveis na Zona Industrial de Viana do Alentejo, em número de cinco ------  

http://anoeuropeu.patromoniocultural.gov.pt/
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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 14 de março de 2018 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 14 de março de 2018.  --------------  

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

Alentejo em Bicicleta”, na sua etapa inaugural (14 de março), passou por Alcáçovas e por Viana do 

Alentejo, onde houve uma meta volante. Esta primeira etapa ligou Vendas Novas a Serpa, numa extensão 

de 173,5 quilómetros. Organizada pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e pelo 

Podium Events, a 36.ª “Volta ao Alentejo em Bicicleta” decorreu entre 14 e 18 de março, teve o apoio do 

Crédito Agrícola e contou com 21 equipas, das quais 13 portuguesas; 147 corredores; 751,9 quilómetros e 

5 etapas. O vencedor foi Luís Mendonça (Aviludo-Louletano), o primeiro português a vencer esta prova 

desde 2006.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente informou que no dia 15 de março, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – 

Miguel Bentinho, reuniu com a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Dra. 

Isabel Oneto, em Lisboa, sobre a Requalificação do Quartel da GNR – Guarda Nacional Republicana de 

Viana do Alentejo. O Senhor Presidente lembrou que vários passos foram dados e negociações 

encetadas, perspetivando-se, agora, a construção de um novo Quartel da GNR – Guarda Nacional 

Republicana, em Viana do Alentejo. Acrescentou que, em seu entender, o assunto, lamentavelmente, “já 

tem barbas”, mas que o Município não irá desistir de reivindicar, pois considera este assunto muito 

importante, uma vez que esta construção irá permitir melhores condições de segurança e trabalho, tanto 

para os militares da GNR – Guarda Nacional Republicana como para o serviço prestado às populações. --- 

- O senhor Presidente informou que no dia 16 de março, teve lugar mais uma reunião de preparação da 

“Pedreira dos Sons”, nos Paços do Município, entre a Câmara Municipal e a Universidade de Évora, 

parceira neste projeto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 20 de março, o executivo municipal em regime de 

permanência recebeu o Senhor Diretor do Centro Distrital de Évora da Segurança Social, Dr. José 

Ramalho, nos Paços do Município, naquela que foi a primeira jornada de trabalho que o Centro Distrital 

de Évora irá realizar nos 14 concelhos do distrito de Évora. A visita teve como objetivo reforçar a 

confiança na segurança social e de acordo com o Senhor Diretor do Centro Distrital de Évora da 

Segurança Social, Dr. José Ramalho, o Centro Distrital da Segurança Social assume aqui um papel 

proativo, não só incentivando parcerias, mas promovendo interações e ações concertadas com os 
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parceiros, procurando estreitar o relacionamento entre a Segurança Social e as entidades parceiras com o 

objetivo de identificar eventuais soluções, esclarecer algumas questões e apontar eventuais 

constrangimentos, sempre numa perspetiva pedagógica e de proximidade. O Senhor Presidente 

informou que esta iniciativa serviu também para apresentar a equipa do Centro Distrital de Évora da 

Segurança Social, empossada recentemente e para visitar algumas instituições socias do Concelho, 

nomeadamente o Serviço Local de Segurança Social de Viana do Alentejo, o Polo da Cáritas de Viana do 

Alentejo, o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria, a Santa Casa da Misericórdia de Viana do 

Alentejo, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, a Santa Casa da 

Misericórdia de Alcáçovas, a Associação de Reformados de Alcáçovas, a Associação Terra Mãe e a 

Delegação da Cruz Vermelha de Alcáçovas. O Senhor Presidente referiu que o Senhor Diretor do Centro 

Distrital de Évora da Segurança Social, Dr. José Ramalho, após a visita que considerou francamente 

positiva, destacou o papel “absolutamente fundamental que o Município de Viana do Alentejo e, em 

concreto, o seu presidente teve neste processo” e na escolha das instituições que abarcou todas as 

respostas sociais disponíveis no Concelho. O Senhor Presidente informou que após esta visita deu 

entrada no Município um agradecimento formal, por parte do Centro Distrital de Évora da Segurança 

Social realçando a “forma generosa com que recebeu a equipa da Segurança Social, no passado dia 20 de 

março. (…) Foi, sem dúvida, uma jornada de trabalho muito proveitosa para todos os participantes, com 

evidentes ganhos para o Concelho. Bem-haja pela vossa simpatia e boa colaboração, que muito 

contribuem para o reforço dos laços institucionais, essencial para que consigamos, todos juntos, cumprir 

a nossa Missão”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 20 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- O senhor Presidente informou que no dia 21 de março, com o Senhor Vice-Presidente, reuniu com o 

Senhor João Maneta e o Senhor Luís Pinto, membros do SNTCT – Sindicato Nacional dos Trabalhadores 

dos Correios e Telecomunicações, nos Paços do Município. Na sequência dos vários esforços envidados 

pelo Município relativamente à decisão e efetivação da redução do horário de funcionamento da Loja CTT 

em Viana do Alentejo, esta foi mais uma ação levada a cabo, no sentido de se conseguir obter alguma 

informação adicional, designadamente quanto à indicação de outras entidades às quais se possa recorrer. 

O Senhor Presidente disse que os próprios sindicalistas reconheceram que o Município tem, de facto, 

efetuado inúmeras diligências, deixando, todavia, a sugestão de ser remetida uma comunicação também 
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ao Grupo de Trabalho criado pelo Governo para este fim. Os sindicalistas sugeriram ainda uma insistência 

junto do Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Guilherme D’Oliveira Martins e da Comissão 

de Economia, Inovação e Obras Públicas.  ------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que nos dias 21 e 22 de março, cerca de 320 alunos do ensino pré-escolar 

e do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, assinalaram o Dia Mundial da Árvore 

(calendarizado internacionalmente a 21 de março) com a plantação simbólica de árvores que possam 

criar pequenas florestas autóctones em locais públicos do Concelho, nomeadamente na Quinta da Joana, 

nas Piscinas Municipais de Alcáçovas e no jardim do loteamento da Fazenda da Anta, em Aguiar. Esta 

iniciativa, promovida pelo Município, pretendeu alertar e sensibilizar os mais novos para a importância 

da preservação do meio ambiente, bem como identificar as espécies e alguns fatores do ambiente que 

condicionam a vida das plantas, tais como a água, o ar, a luz, a temperatura e o solo. O Senhor Presidente 

frisou que a criação destas pequenas florestas autóctones tem em conta as medidas de racionalização de 

um recurso natural cada vez mais escasso - a água. Acrescentou que a iniciativa contou com o apoio do 

Projeto Floresta Comum, do ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e da Quercus, 

resultante de uma candidatura. -----------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que em virtude de no dia 21 de março também se comemorar o Dia 

Internacional da Poesia, esse facto foi assinalado igualmente no concelho de Viana do Alentejo. No 

período da tarde, decorreu, na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, uma sessão de poesia 

destinada a utentes da Santa Casa da Misericórdia Local. Ao longo do dia decorreram ainda outras 

atividades que assinalaram a efeméride, tais como a distribuição de sacos de papel ornamentados com 

poesias feitas pelos alunos das escolas do Concelho; a distribuição de marcadores de livros aos 

utilizadores das bibliotecas; a colocação de poesias penduradas em algumas árvores na Praça da 

República de Viana do Alentejo, nas instalações da Biblioteca Municipal de Viana e nos jardins públicos de 

Aguiar e de Alcáçovas. À noite, decorreu um Sarau de Poesia e Música, no Cineteatro Vianense, com a 

participação de alunos da EBSIS – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, numa organização das 

Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e da Biblioteca Municipal de Viana 

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

- O senhor Presidente informou que no dia 22 de março, reuniu o Conselho Municipal da Juventude de 

Viana do Alentejo, nos Paços do Município, tendo estado presente o Senhor Presidente. Foram 

apresentados todos os conselheiros e os objetivos gerais do Conselho. Foi também eleito o representante 

do Conselho Municipal da Juventude de Viana do Alentejo no Conselho Municipal de Educação.  -------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- O senhor Presidente informou que no dia 23 de março esteve presente na reunião mensal do Conselho 

de Administração da GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, em Évora.  -------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que também no dia 23 de março, o Chefe do seu Gabinete de Apoio 

Pessoal – Miguel Bentinho e um Técnico do Município, estiveram presentes numa reunião convocada 

pela CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, em articulação com o 

respetivo Conselho Regional, com vista à preparação do Contributo Estratégico Regional para a Estratégia 

Nacional Portugal 2030. Esta reunião decorreu no Auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 

no Instituto Politécnico de Portalegre e surge integrada numa primeira fase do processo de planeamento 

e programação estratégica pós 2020, no qual se pretende envolver em diversos momentos-chave os 

stakeholders regionais, por forma a assegurar a recolha e o processamento adequado dos contributos 

qualificados para a Estratégia.  ---------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que ainda no dia 23 de março, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal 

– Miguel Bentinho, esteve presente no concurso “Saber Fazer”, que decorreu no Cineteatro Vianense. O 

concurso, promovido pelo Departamento de Ciências Sociais e Humanas da EBSIS – Escola Básica e 

Secundária Dr. Isidoro de Sousa, pretende fortalecer as relações escola – comunidade, promovendo 

momentos lúdicos de interação entre alunos, professores, encarregados de educação e outros elementos 

da comunidade educativa. O Município, à semelhança dos anos anteriores, associou-se à iniciativa 

através de ofertas para os elementos das três equipas melhor classificadas.  -------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 24 de março decorreu mais um Mercado de Produtores – 

“Coma Saudável”, na Praça da República, em Viana do Alentejo, organizado pela Secção Cultural “O 

Restolho” da Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova, com o apoio do Município e da Junta 

de Freguesia local.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 26 de março, o executivo em regime de permanência esteve 

presente no arranque da “Oficina Aberta – Pausa Letiva da Páscoa”, no Pavilhão Municipal de Viana do 

Alentejo, dando as boas-vindas aos participantes. À semelhança dos últimos anos, irá decorrer no 

Concelho, entre 26 de março e 6 de abril (pausa letiva da Páscoa), um programa de férias educativas, 

destinado a crianças dos 6 aos 13 anos e que visa proporcionar a ocupação dos tempos livres em 

atividades promotoras do seu desenvolvimento harmonioso, nomeadamente a nível do lazer, desporto e 

cultura, num ambiente de segurança e bem-estar. Todos os participantes terão a oportunidade de 

vivenciar novos estímulos e experiências, promovendo e potenciando a cooperação e o relacionamento 

social entre si. O Senhor Presidente acrescentou que este programa conta com o apoio das Juntas de 

Freguesia, do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, do Polo de Viana do Alentejo da 
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Universidade Popular Túlio Espanca / Universidade de Évora e da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 27 de março, o Senhor Vice-Presidente esteve presente numa 

reunião do Conselho Regional da CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo, em Évora.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que também no dia 27 de março participou numa reunião do Conselho 

Geral da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, Conselho do qual é membro efetivo. 

- O Senhor Presidente informou que hoje, dia 28 de março, será inaugurada, no castelo de Viana do 

Alentejo, a exposição “Devoção Mariana em Viana do Alentejo e Aguiar”, promovida pela turma de 

História e Cultura Local do Polo de Viana o Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca / 

Universidade de Évora. Centrada nas temáticas religiosas abordadas no corrente ano letivo, através de 

objetos do quotidiano da vida privada (estátuas, terços e quadros) e de manifestações de piedade 

popular, a exposição mostra a devoção que as comunidades de Aguiar e de Viana do Alentejo sempre 

manifestaram a Maria, Mãe de Jesus, ao longo dos tempos e das gerações.  ---------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 31 de março, as câmaras municipais de Alvito e de Viana do 

Alentejo, com o apoio das associações de atletismo de Beja e de Évora, Bombeiros Voluntários e GNR – 

Guarda Nacional Republicana de Alvito e de Viana do Alentejo promoverão a “Corrida Viana-a-par-de-

Alvito”. O Senhor Presidente explicou que o nome do evento, escolhido pela organização, faz alusão ao 

antigo nome dado a Viana do Alentejo, uma vez que espelha a dinâmica cooperativa que se pretende dar 

à corrida. A prova, dividida em vários escalões, destina-se a todos os atletas federados e não federados, 

em representação de coletividades, organizações populares, grupos desportivos, escolas ou 

individualmente. A prova principal de 14 quilómetros ligará Alvito a Viana do Alentejo, com passagem 

por Vila Nova da Baronia. As provas jovens (400, 800, 1000, 2000 e 3000 metros) decorrerão no percurso 

do Circuito de Manutenção, no Parque Municipal da Quinta da Joana, em Viana do Alentejo. Nesta 

primeira edição da iniciativa, o evento será concentrado no referido Parque Municipal, onde irá terminar 

a prova principal iniciada em Alvito.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 7 de abril a Companhia da Esquina irá apresentar, no 

Cineteatro Vianense, a peça “Intimidades”, assinalando o Dia Mundial do Teatro. Com encenação de 

Jorge Gomes Ribeiro e direção de projeto partilhada com Joana Furtado, “Intimidades” conta a história de 

dois casais e uma amante, produto da má comunicação, insatisfação e aspirações de um mundo cada vez 

mais moderno. Inspirada em textos de Woody Allen, a comédia coloca em evidência as relações afetivas, 

nomeadamente no seio da família. Do elenco fazem parte André Nunes, Inês Patrício, João Cabral, Rita 

Fernandes e Sofia Nicholson. A iniciativa é organizada pelo Município, no âmbito da programação cultural 
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dedicada à arte cénica do “En…cena”, que decorrerá ao longo do ano, integrado no projeto “Alentejo em 

Cena”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos termos 

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

respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social do Reformado, Pensionista e 

Idoso aos seguintes munícipes: 

A) Viana do Alentejo 

- Joaquim António Salvaterra Pacheco.   --------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Aguiar 

- Lourenço José Santos Fialho;  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Custódia Inácia Galante;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- António José Calhau.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto seis) Proposta de ratificação da 6.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 6.ª 

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

Ponto sete) Proposta de ratificação da 11.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 11.ª 

alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------    ------------------------------- 

Ponto oito) Proposta de ratificação da 12.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 12.ª 

alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------    ------------------------------- 

Ponto nove) Proposta de ratificação da 7.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três 

votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 7.ª 

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

Ponto dez) 13.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e uma 

abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 13.ª alteração ao 

Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------    ------------------------------------------------ 
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Ponto onze) 8.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e 

uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 8.ª alteração ao Plano 

de Atividades Municipais. ----------------------------------------------------------    ----------------------------------------------- 

 

Ponto doze) 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 ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 21 de março de 2018 

que atribuiu subsídio de almoço (escalão B) ao aluno Daniel Alexandre Relvas Gonçalves, a frequentar o 

Jardim de Infância de Aguiar, no âmbito da Ação Social Escolar. ----------------------------------------------------- -- 

Ponto treze) Proposta de manutenção do indeferimento de seis pedidos de atribuição de bolsas de 

estudo, após audiência prévia – Na reunião extraordinária de 12 de dezembro de 2017, a Câmara 

manifestou a intenção de indeferimento da concessão de Bolsa de Estudo ao abrigo do Regulamento de 

Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência Económica do concelho de Viana do Alentejo, aos alunos a 

seguir referidos e pelos motivos que para cada um se indicam: 

- Gabriel Bagão Nunes, aluno de Curso Técnico Superior Profissional, dado que o curso que frequenta não 

confere o grau de Licenciatura ou Mestrado, conforme exige a alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do 

Regulamento;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fábio Daniel Lagarto Pão Mole, aluno do 1.º ano / Licenciatura, por não ser considerado aluno 

economicamente carenciado, à luz das disposições constantes da alínea a) do n.º 4 e do n.º 1 do artigo 

10.º do Regulamento (capitação média mensal do agregado familiar superior à retribuição mínima 

mensal garantida, em vigor à data da candidatura);  ----------------------------------------------------------------------  

- Ana Raquel Belchior Paulos, aluna do 2.º ano / Licenciatura, por não ser considerada aluna 

economicamente carenciado, à luz das disposições constantes da alínea a) do n.º 4 e do n.º 1 do artigo 

10.º do Regulamento (capitação média mensal do agregado familiar superior à retribuição mínima 

mensal garantida, em vigor à data da candidatura);  ----------------------------------------------------------------------  

- Madalena Romão Parrado, aluna do 2.º ano / Licenciatura, por não ser considerada aluna 

economicamente carenciado, à luz das disposições constantes da alínea a) do n.º 4 e do n.º 1 do artigo 

10.º do Regulamento (capitação média mensal do agregado familiar superior à retribuição mínima 

mensal garantida, em vigor à data da candidatura);  ----------------------------------------------------------------------  

- Maria Helena Guerreiro Duarte, aluna do 4.º ano / Licenciatura, dado que à data da candidatura tinha 

atingido um número de inscrições superior à duração do ciclo de estudos que frequenta, motivo que 

impede a atribuição da bolsa, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento;  ---------------  
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- Vanessa Sofia Alves Pereira, aluna do 1.º ano / Licenciatura, dado que frequentando um ano 

subsequente ao ano de ingresso não apresentou aproveitamento escolar conforme é exigido na alínea e) 

do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento.  --------------------------------------------------------------------------------------  

No âmbito do seu direito de participação no processo, os requerentes em causa foram notificados da 

intenção de indeferimento para que se pronunciassem.  ----------------------------------------------------------------- 

Conforme informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano acerca deste assunto, dos seis 

requerentes notificados, apenas a requerente Maria Helena Guerreiro Duarte apresentou alegação no 

âmbito da audiência prévia. Contudo, os motivos por ela invocados não alteram o incumprimento do 

estabelecido na alínea f) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento Municipal aplicável, porquanto sendo de 

três anos o ciclo de estudos em que a aluna se encontra matriculada, já efetuou quatro inscrições.  -------- 

Assim, o senhor Presidente propôs o indeferimento definitivo dos seis pedidos de concessão de Bolsa de 

Estudo, pelos motivos atrás referidos, tendo a sua proposta sido aprovada com três votos favoráveis e 

uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz.  -------------------------------------------------------- 

Ponto catorze) Proposta de transferência de verba 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, com 

três votos favoráveis, transferir para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar a importância de 1.200,00 € 

(mil e duzentos euros), correspondente a 40% da 2.ª Tranche do Futebol Sénior. Não esteve presente o 

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

Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica Alcaçovense 

(reforço das despesas com atividades desenvolvidas, nomeadamente a Corrida de Touros na Feira do 

Chocalho de 2017) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

deliberou por unanimidade transferir para a Associação Tauromáquica Alcaçovense a importância de 

6.560,00 € (seis mil quinhentos e sessenta euros), como reforço da comparticipação nas despesas 

inerentes à corrida de touros realizada por ocasião da Feira do Chocalho de 2017.  -----------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos de Alcáçovas 

(comparticipação nas despesas inerentes a atividades a desenvolver, nomeadamente o Cante 

Alentejano no mês de julho) – 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 três 

votos favoráveis, transferir para a Associação dos Amigos das Alcáçovas a importância de 300,00 € 

(trezentos euros), como comparticipação nas despesas de atividades a desenvolver no mês de julho, 

relacionadas com o Cante Alentejano.  ---------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28/03/2018  Fl.13 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

Ponto dezassete) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que atribuiu apoios em 

espécie ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, no âmbito do Concurso “Saber Fazer” – Nos 

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

unanimidade o despacho do senhor Presidente de 20 de março de 2018, que concedeu ao Agrupamento 

de Escolas de Viana do Alentejo, o seguinte apoio, consubstanciado nos prémios do concurso “Saber 

Fazer”: 

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

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

Ponto dezoito) Proposta de inicio do procedimento e participação procedimental para elaboração do 

“Projeto de Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades Económicas da Feira anual das 

Alcáçovas “Feira do Chocalho” – Com base na informação da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano e nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

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

procedimento de elaboração do Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades Económicas da 

Feira Anual das Alcáçovas “feira do Chocalho”.  ----------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de deliberação sobre a fixação de prazo para que o requerente Carlos 

Alexandre de Brito Vitorino Braga, apresente pedido de legalização relativamente à alteração de 

moradia sita na Rua de Camões, 23, em Alcáçovas – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 221/17, cujo requerente é Carlos 

Alexandre de Brito Vitorino Braga, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e uma abstenção por 

parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, conceder o prazo de trinta dias para que o requerente 

apresente pedido de legalização das obras realizadas na Rua de Camões, n.º 23, em Alcáçovas.  ------------  

 

O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e quarenta minutos, tendo a minuta 

desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.  --------------------------------------------------------  

 

 

      Eu,                                                                                                           , Chefe da DGR, a subscrevi. 

 

O Presidente, 
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Os Vereadores, 

 

 

 

 


