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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 22/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 10 / 10 / 2018 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE 
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 18:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  

- PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO, Vereador, por motivo de 
férias 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 03/10/2018 

 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 4.506,19 € 

FUNDOS DE MANEIO  .............................................................................................................................................................................................. 3.552,00 € 

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 € 

FUNDO DE MANEIO 4 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES  ......................................................................................................  52,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  .............................................................................................................................................     1.567.957,38 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ......................................................................................................................................................   168.801,13 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ........................................................................................................................................................   32.702,41 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ............................................................................................................................................................. 9.005,22 € 

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 ......................................................................................................................................... 286.621,06 € 

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

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ........................................................................................................................................................    29.306,41 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .....................................................................................................................................................  74.466,15 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  .................................................................................................................................................. 450.270,04 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ....................................................................................................................................................    47.377,90 € 

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

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

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000431-1 DPRA  ....................................................................................................................................... 250.000,00 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  ........................................................................................................................................................50.070,31 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................................................................................  1.572.463,57 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................................................  1.412.701,26 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ...................................................................................................................................................................... 159.762,31 € 
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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 extraordinária de 26 de julho de 2018; ------------------- 

3.    Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 26 de setembro de 2018; -------------------- 

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

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

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

6.    Proposta de ratificação da 46.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------- 

7.    Proposta de ratificação da 37.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------------------- 

8.    Proposta de ratificação da 47.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------- 

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

10.  38.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------------------------- 

11.  11.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------------------------ 

12.  2.ª Proposta de Revisão ao Orçamento da Receita; ------------------------------------------------------------------- 

13.  2.ª Proposta de Revisão ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------------------------------ 

14.  Anulação de subsídio atribuído no âmbito da Ação Social Escolar; ------------------------------------------------ 

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

16.  Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que determinaram a atribuição de 

subsídios no âmbito da Ação Social Escolar; --------------------------------------------------------------------------- 

17.  Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades 

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

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

(comparticipação nas despesas de elaboração de um mural alusivo às Tradições do concelho); -------- 

19.  Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana do 

Alentejo e Aguiar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.  Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de 

Alcáçovas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.  Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo (comparticipação 

relativa à redução da receita expectável, devido às condições meteorológicas no dia da corrida); ------

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

22.  Proposta de celebração de um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação 

Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”; -------------------------------------------------------------------- 
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23.  Proposta de venda do lote de terreno n.º 2 sito na Zona Industrial de Viana do Alentejo; ----------------- 

24.  Proposta de legalização das obras de ampliação e de alteração, no âmbito do Processo n.º 185/18 

(Sara Galrote de Carvalho); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.  Proposta de ratificação de despacho relativo a marcação de lugares de estacionamento de viaturas 

para pessoas com mobilidade condicionada; -------------------------------------------------------------------------- 

26.  Proposta de deliberação no âmbito do Processo n.º 226/17, cuja requerente é Laura da Silva Vieira; 

27.  Proposta de aprovação de Protocolo de Cooperação a celebrar com a Associação Portuguesa de Pais e 

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

28.  Proposta de emissão de parecer relativo à passagem por este concelho do Passeio de Viaturas 4x4 “O 

Caminho Mais Longo”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de ruido a Sabores do 

Cerrado Atividades Hoteleiras e Similares, para a celebração de um casamento, nos dias 29 e 30 de 

setembro de 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que o senhor Vereador Paulo Manzoupo se encontra de férias e propôs a 

justificação da respetiva falta. Mediante votação por escrutínio secreto da 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 que a Mostra de Doçaria, que este ano se realizará de 7 a 9 

de dezembro, em Alcáçovas, está nomeada para a categoria “Mais Prazeres” dos Prémios Mais Alentejo 

2018. A votação está disponível no endereço http://premiosmaisalentejo.com/, decorrerá até ao dia 5 de 

novembro e a Gala Final terá lugar no dia 9 de novembro, no Casino do Estoril. Sobre estes Prémios, o 

Senhor Presidente recordou que têm sido nomeados vários eventos e de várias ordens relacionados com 

o nosso Município, quer diretamente, quer de agentes do nosso concelho. Exemplificou com a Feira 

D’Aires que esteve nomeada, em 2017, na categoria “Mais Tradição”; com a Romaria a Cavalo Moita – 

Viana do Alentejo que foi a vencedora do Prémio Mais Alentejo, em 2011, na mesma categoria; 

sucedendo o mesmo ao Fabrico dos Chocalhos, em 2014. Também estiveram nomeadas as empresas Casa 

Maria Vitória e Chocalhos Pardalinho. Os Prémios Mais Alentejo visam premiar um conjunto de 

personalidades e instituições, nomeadamente nos setores da cultura, comunicação, desporto, lazer, 

turismo, empresas e sociedade em geral.  --------------------------------------------------------------------------------------   

- O Senhor Presidente informou que, segundo a ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e 

Ribatejo, o projeto “Caminhos de Santiago” está em fase de conclusão, nos prazos previstos, 

nomeadamente na identificação e levantamento dos Caminhos de Santiago no Alentejo e Ribatejo. 

http://premiosmaisalentejo.com/
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Recordou que ao longo de mais de 850 km em dois itinerários – o Central e o Nascente – e envolvendo o 

território de 30 municípios da região, diversas equipas e colaboradores das mais diversas especialidades 

deram corpo, no terreno, a um processo iniciado há mais de um ano, com a chancela da ERTAR, mas 

integrando igualmente os técnicos autárquicos, as Dioceses, a União das Misericórdias, as associações de 

peregrinos, consultores e historiadores. Na referida comunicação é referido que foi um processo muito 

gratificante de descoberta e de reconhecimento dos ‘caminhos do património’ "religioso, histórico-

cultural, imaterial e, porque não, paisagístico, associados ao culto e à Ordem de Santiago e da enorme 

potencialidade das motivações que lhe estão subjacentes para a dinamização e desenvolvimento do 

território e das populações do Alentejo e Ribatejo, a vários níveis”. O Senhor Presidente recordou que o 

Município de Viana do Alentejo está envolvido no projeto através de um Protocolo estabelecido com a 

ERTAR, sendo parte integrante dos “Caminhos de Santiago” e esclareceu que o Município está inserido no 

“Caminho Nascente”, tal como os municípios de Mértola, Beja, Cuba, Alvito, Évora, Arraiolos, Alter do 

Chão, Estremoz, Sousel, Fronteira, Crato e Nisa. De um modo resumido, pretende-se que os “Caminhos de 

Santiago” seja também um produto de oferta turístico, devendo, para isso, as partes do Protocolo 

empenhar sinergias na identificação e levantamento dos troços (para fins de circulação pedestre e BTT), 

pontos de interesse e recursos logísticos de apoio (alojamentos, restauração, mercados e assistências). O 

Senhor Presidente concluiu referindo que o Município pretende promover e divulgar todo o seu 

património material e imaterial através destes projetos em que está envolvido.  -----------------------------------    

- O Senhor Presidente informou que já teve início, no passado dia 1 de outubro, a obra de Construção e 

Requalificação de Passeios e Viana do Alentejo, que inclui os passeios junto aos Bombeiros Voluntários de 

Viana do Alentejo. Esta empreitada, candidatada a fundos comunitários, pretende a valorização e 

qualificação do ambiente urbano e a melhoria da acessibilidade e da mobilidade. Esta intervenção 

permitirá o acesso pedonal em condições de segurança a residentes e visitantes e, sobretudo, aos alunos 

no acesso diário à EBSIS – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa e ao Centro Escolar. O 

investimento será de cerca de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros).  -------------------------------------------   

- O Senhor Presidente, em nome de todo o executivo, felicitou o atleta João Reis, do CAP – Clube 

Amadores de Pesca de Viana do Alentejo, pelo título de Vice-Campeão regional individual de pesca em rio 

da ARBAPD – Associação Regional do Baixo Alentejo de Pesca Desportiva, ao conseguir obter mais um 

excelente primeiro lugar em Santa Margarida do Sado. O atleta ascende assim à 3.ª Divisão Nacional de 

Pesca Desportiva na próxima época. O Senhor Presidente recordou que o Clube teve uma série 

extraordinária de vitórias após os seus atletas vencerem consecutivamente o título de campeão regional 

individual em 2014, 2015 e 2016.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O Senhor Presidente deu conhecimento de um agradecimento/elogio enviado ao Município por um 

cidadão que conheceu Viana do Alentejo no âmbito de um Passeio Pedestre promovido pela SAL – 

Sistemas de Ar Livre: “Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. Não venho 

fazer nem uma sugestão, muito menos uma reclamação, mas um grande agradecimento. Passear no 

Alentejo não é um privilégio, é uma bênção. Depois de tantos anos abandonado, ostracizado, esquecido, 

como se a sua única função fosse deixar-se atravessar por uma autoestrada que nos levasse ao Algarve 

para chegarmos rapidamente às praias em que as suas gentes mais não eram que um produto para fazer 

boas anedotas, eis que (tardiamente é certo) se descobre o que sempre lá esteve e que tão bom é. Não 

era esta a minha visão do Alentejo, nem nunca foi, até porque como filho de algarvios, casado com uma 

mulher de costela alentejana, sempre tive um grande apego à natureza e à sua beleza. Ainda que o nosso 

país seja pequeno e que possua boas vias de comunicação, somos sempre surpreendidos como algo de 

novo e de interesse. Se a paisagem não muda e se o património sempre lá esteve, a surpresa vem das 

pessoas e daquilo que elas fazem para preservar e divulgar os seus hábitos e costumes. São essas 

pessoas, residentes, seus familiares e o poder local que melhor encarnam este saber e que melhor o 

transmitem.  

E é justamente para agradecer ao Município de Viana do Alentejo que me estou a alongar neste texto. No 

passado sábado (6 de outubro) realizei com outros participantes, um passeio pedestre à volta de Viana 

do Alentejo, que englobou um trajeto urbano e um trajeto mais campestre, com passagem pelas 

pedreiras abandonadas e pelo Santuário de Nossa Senhora D’Aires. A beleza da paisagem, do património 

edificado, os companheiros de jornada e a organização do mesmo, a cargo da SAL, seriam suficientes 

para fazer valer o esforço físico e satisfazer a nossa visão. Contudo, a presença do Vosso técnico de 

Turismo, Luís Miguel Banha, satisfez também a curiosidade e fez a diferença entre um bom passeio e um 

passeio inesquecível. O seu saber saber, o seu saber estar, o seu saber ouvir, o seu saber esclarecer e o 

seu saber empático, em suma, o seu saber alentejano, deixou-nos mais ricos culturalmente. Numa altura 

em que tudo é medido e avaliado de um ponto de vista meramente económico/financeiro, e em que o 

poder local e os seus funcionários são vistos, muitas vezes, como consumidores de recursos e pouco 

produtivos, ou seja, para além de não serem devidamente apreciados pelo seu trabalho, ainda os 

apelidam de inúteis, considero que é da mais elementar justiça fazer este elogio/agradecimento do 

Município de Viana e, em especial, ao Sr. Luís Banha. Sem outro assunto, Muito obrigado. Manuel Mogo. 

Sintra”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ainda no período de antes da ordem do dia, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou “que tipo 

de contrato foi feito com o proprietário do prédio em cuja parede foi pintado o Mural D’Aires”. ---------------  
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- O senhor Presidente esclareceu que foi ele próprio a falar com o proprietário, que de imediato autorizou 

a pintura do mural na parede do seu prédio, mostrando-se até bastante satisfeito e disponível para 

autorizar que sejam efetuadas futuras manutenções. O senhor Presidente acrescentou que o proprietário 

enviou um e-mail através do qual dá autorização para a pintura do mural e solicita que haja cuidado para 

não ser danificado o muro em consequência da necessidade de o acrescentar para ser pintada a parte 

superior da Igreja da Senhora D’Aires.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, relativamente à Empreitada de Construção e Requalificação de 

Passeios em Viana, perguntou que tipo de intervenção é que está a ser levada a cabo pois pela simples 

observação dos trabalhos em curso, parece-lhe ser uma intervenção mais profunda na retaguarda da 

Fonte do Largo 25 de Abril e mais ligeira a partir do Stand S. J. Car, na Estrada Nacional 257.  -------------------  

- O senhor Presidente referiu que a intervenção em curso foi candidatada a financiamento comunitário no 

âmbito do PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, não existindo nada de substancial 

nos trabalhos, para além da melhoria do pavimento e as infraestruturas normais. O senhor Presidente 

recordou que as principais dificuldades na referida zona eram a nível da mobilidade (carrinhos de bebés e 

cadeiras de rodas) e a nível do incómodo que alguns obstáculos causavam (árvores), sobretudo para os 

alunos da Escola Dr. Isidoro de Sousa, mas não só.  --------------------------------------------------------------------------  

- A propósito das árvores, o senhor Vice-Presidente referiu estar a ser equacionada a possibilidade de as 

manter.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse concordar com as árvores naquele local, desde que sejam 

arranjadas para que apenas os troncos ocupem a via pública. Segundo lhe parece, a entrada de Viana, 

pelo lado de Alcáçovas, sempre teve laranjeiras pelo que em sua opinião se deverão manter. Disse ainda o 

senhor Vereador Luis Miguel Duarte que no âmbito desta Empreitada constata que não estão a ser 

retirados os cabos elétricos e de telefone que passam pelos quintais cujos muros confinam com a Estrada 

Nacional 257 e pela frente da Capela de S. Sebastião. Em sua opinião, estas situações deveriam ser 

corrigidas, aproveitando esta oportunidade.  ----------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente, a este propósito, referiu que esses trabalhos não estão previstos no âmbito da 

Empreitada em curso, apesar de terem sido referenciados pelos técnicos do município quando foi 

preparada a candidatura.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente sublinhou que esta obra só está a ser executada porque foi obtido financiamento 

para a mesma e que se incluísse os trabalhos referidos pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte, o 

montante do financiamento aprovado não seria suficiente.  --------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte pediu que lhe fosse explicado em que consiste o “Clube de Saúde 

Sénior”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente informou que o Clube de Saúde Sénior resulta de uma parceria entre o Município, a 

Unidade de Cuidados na Comunidade de Viana do Alentejo, a Santa Casa da Misericórdia de Viana do 

Alentejo e a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas. Há um Técnico do Município que acompanha o 

Clube de Saúde Sénior, sendo desenvolvidas atividades físicas e desportivas nas instalações do Município 

e das Misericórdias. Disse ainda o senhor Presidente que periodicamente é efetuado um controlo do 

estado de saúde dos séniores, medida que estes muito valorizam. Dado que as atividades do Clube de 

Saúde Sénior são divulgadas nos canais habituais do Município, perguntou o senhor Presidente se essa 

informação não é suficientemente explícita.  ----------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que em sua opinião, a ajuda aos séniores poderia ser mais 

direcionada para outros aspetos da saúde pois pelo que lhe é dado perceber, as atividades são mais na 

vertente do bem estar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente recordou que este projeto até já ganhou uns prémios atribuídos por organizações 

nacionais ligadas à área da saúde.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou onde irá ser exposta a coleção de peças manuais 

recentemente adquiridas ao senhor José Manuel Água Morna.  ----------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente, em resposta, disse que lhe parece fazer sentido que essa coleção seja exposta no 

edifício da antiga Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo.  -------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que na sua opinião não fará sentido ter as peças 

encaixotadas pois já houve situações neste Município em que várias peças artesanais acabaram por se 

estragar por não terem sido devidamente acondicionadas. A exemplo referiu peças de barro dos oleiros 

Filipa, Pacheco e Lagarto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente perguntou ao senhor Vereador Luis Miguel Duarte se se estava a referir a situações 

anteriores a 2009, tendo ele referido estar a constatar um facto que não deverá ser repetido. Disse ainda 

conhecer muito bem a coleção de peças do senhor José Manuel Água Morna, concordando com a 

aquisição da mesma por parte do Município, sob pena de se perder.  --------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se o elevador do Paço dos Henriques está a funcionar. 

- O senhor Vice-Presidente informou que já está a funcionar há cerca de três ou quatro meses.  ---------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se é habitual o Município pagar para ter na Feira 

D’Aires uma Caixa Multibanco.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que enquanto foi solicitada apenas uma Caixa Multibanco por ano, o 

Município não pagou nada mas a partir do momento em que foi decidido colocar também esse 

equipamento na Mostra de Doçaria, os custos passaram a ser divididos, assumindo o Município 50% e a 

Caixa Agrícola os outros 50%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte considera que ter uma Caixa Multibanco no Stand da Caixa 

Agrícola, não deixa de ser uma publicidade para essa Instituição e em seu entender, já que o Município 

paga, a máquina poderia não estar no Stand da Entidade.  -----------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que o local é central e recordou que estas são as melhores condições que o 

município consegue obter para a instalação das Caixas Multibanco em eventos municipais, tendo em 

conta que o maior custo é cobrado pela SIBS – Sociedade Interbancária de Serviços, pela ligação efetuada 

a rede Multibanco. Por outro lado, a receita com as comissões dos levantamentos são diminutas. O 

senhor Presidente acrescentou que o Banco Espirito Santo colocou uma Caixa Multibanco, um ano, na 

Mostra de Doçaria, com condições idênticas às praticadas pela Caixa Agrícola. Disse ainda o senhor 

Presidente que o objetivo principal da colocação das Caixas Multibanco nos eventos municipais é 

proporcionar um melhor serviço e mais comodidade aos visitantes, enriquecendo os eventos, sendo os 

próprios expositores a referirem tal facto nos inquéritos realizados pelo município. -------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que se o movimento na Caixa Multibanco instalada for de 

cerca de quinhentos euros, parece não valer a pena o investimento do Município, contrariamente ao caso 

de ser um movimento de vinte ou trinta mil euros.  -------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente disse que o raciocínio do senhor Vereador Luis Miguel Duarte põe em causa, por 

exemplo, a colocação de uma máquina na Feira das Alcáçovas pelo que em sua opinião não pode ser feita 

uma avaliação tão direta assim. O senhor Presidente sublinhou que o objetivo principal é proporcionar o 

maior benefício possível para a economia local com o maior número de visitantes aos quais se pretende 

oferecer a máxima comodidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 extraordinária de 26 de julho de 2018 – A 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata relativa à reunião extraordinária realizada no dia 26 de 

julho de 2018.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 26 de setembro de 2018 –  A 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 26 de 

setembro de 2018.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente referiu que no dia 28 de 

setembro, todo o executivo municipal esteve presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 

Viana do Alentejo, que decorreu na Delegação dos Serviços Municipais, em Alcáçovas.  ------------------------ 
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- O senhor Presidente informou que no dia 29 de setembro, com o Senhor Vice-Presidente, participou nas 

comemorações do 20.º aniversário da Rota do Fresco, promovida pelos Compadres, propriedade da 

SPIRA, uma empresa especializada na conceção, execução e produção de projetos de revitalização 

patrimonial. As comemorações tomaram a forma de regresso às origens com um Dia Aberto à 

Comunidade dos 5 municípios berço do projeto: Viana do Alentejo, Alvito, Cuba, Vidigueira e Portel. 

Integrada nas comemorações das Jornadas Europeias do Património e do Dia Internacional do Turismo, 

foi percorrida a 1.ª Rota de Turismo-Cultural em Portugal por várias dezenas de pessoas de todo o 

território nacional, com um percurso inter-concelhio pelos municípios atrás referidos, visitando os ícones 

de pintura a fresco destes Concelhos mas, também, novos valores culturais e nacionais reconhecidos 

como tal durante estas duas décadas. Do percurso constaram: visita ao Paço dos Henriques e à Capela 

das Conchas, com demonstração de Fabrico de Chocalhos, pelo Mestre Francisco Cardoso da empresa 

Chocalhos Pardalinho, em Alcáçovas; em Alvito, visita à pintura mural quatrocentista da Igreja Matriz; em 

Cuba, um almoço numa taberna típica com atuação exclusiva de Cante Alentejano; em Faro do Alentejo, 

concelho de Cuba, visita ao ex-voto coletivo a fresco da Igreja de S. Luís; em Vidigueira, visita a 5 

campanhas de pintura mural nas Ruínas Romanas de S. Cucufate, com prova de vinho; por último, em 

Portel, visita à Ermida de S. Farausto e Igreja de S. Pedro – Centro de Interpretação da Natureza e do 

Montado. Neste contexto, o Senhor Presidente transmitiu um agradecimento enviado pela Dra. Catarina 

Valença Gonçalves, Fundadora e Diretora Executiva da SPIRA: “Caríssimo Sr. Presidente, Vimos agradecer 

a disponibilidade manifestada por Vossa Excelência ao estar presente nas comemorações dos 20 anos da 

Rota do Fresco, no programa especial inter-concelhio, no passado dia 29 de setembro. Neste dia 

festejámos os 20 anos da Rota do Fresco, mas também tivemos como propósito dar a conhecer o 

património do Alentejo à comunidade local, bem como a quem nos visita, e acreditamos que todos os 

participantes terminaram o dia de coração cheio, com toda esta partilha. Gostaríamos também de 

agradecer toda a disponibilidade dos técnicos de turismo, e na facilitação de alguma logística necessária 

à realização do programa: sem a V. cooperação, o dia não teria sido o mesmo. Todo o programa resultou 

em publicações na imprensa regional (Diário do Alentejo) e nacional (Sábado), artigos de excelente 

qualidade que espelham a variedade dos recursos endógenos do nosso Alentejo. Renovamos os nossos 

agradecimentos e esperamos sinceramente que seja possível voltar a promover o nosso território em 

parceria, sempre com o património cultural como pano de fundo”.  --------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 30 de setembro, com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo, 

participou num almoço-convívio promovido pela Associação de Caçadores e Pescadores de Aguiar, no 

Quiosque do Jardim da Cooperativa, na sequência de um concurso de Pesca. Informou também ter 

procedido à entrega de prémios.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente informou que no dia 2 de outubro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal 

– Miguel Bentinho, participou numa reunião da Assembleia Geral da AMREN2 – Associação de Municípios 

da Rota da Estrada Nacional, da qual este Município é sócio fundador. Nesta reunião, que decorreu no 

Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, foram abordados vários assuntos, entre os quais o 

Grande Prémio de Portugal Nacional 2, o qual foi considerado crucial para reavivar na memória uma 

estrada que nos passa “à porta de casa” desde 1945 e que com o desenvolvimento de novas vias foi 

perdendo importância para a economia local. A transmissão televisiva da TVI e toda a dinâmica do evento 

ajudaram indiscutivelmente à promoção singular daquela que é uma estrada única na Europa. Pretende-

se a melhoria do evento e o aumento do tempo de transmissão da prova, bem como uma promoção mais 

aprofundada dos territórios da EN2 – Estrada Nacional 2. Um outro assunto abordado foi a candidatura à 

linha de apoio à valorização do interior – “Valorizar a N2”, que foi aprovada, no valor de 428.676,82€ 

(quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e seis euros e oitenta e dois cêntimos). A Turismo 

de Portugal comparticipa cerca de 365.000,00€ (trezentos e sessenta e cinco mil euros) – 85% - sendo o 

restante assegurado pela AMREN2 (perto de 65.000,00€ - sessenta e cinco mil euros). A candidatura 

assentou em 3 eixos: sinalética, capacitação e conteúdos. Sobre a sinalética, o Senhor Presidente 

transmitiu que com a renovação urbanística e de alguns troços da EN2, muita da sinalização 

originalmente colocada nos 739,260km foi retirada e não mais foi reposta. Por isso, a sinalização deverá 

ser colocada de forma a garantir as boas condições de legibilidade das mensagens nelas contidas e 

acautelar a normal circulação e segurança dos utentes, permitindo evitar perigos e confronto de 

diferentes informações das várias ofertas turísticas. No âmbito desta ação, pretende a AMREN2 proceder 

à colocação dos marcos de quilómetro que estão em falta ao longo da Estrada, bem como à 

requalificação dos restantes, à colocação da sinalética identificadora das localidades, à colocação de 

sinalização direcional da rota, à sinalética de informação turística bem como à informação de segurança 

rodoviária. Sobre a capacitação, o Senhor Presidente transmitiu que é pretendido qualificar a oferta 

turística dos diversos territórios, identificando um conjunto de stakeholders que desenvolvam um papel 

importante na estratégia de desenvolvimento, capaz de criar condições de atratividade nestes territórios. 

Os produtos endógenos ao longo da Rota serão também alvo de uma estruturação, uma vez que estes 

proporcionam uma oferta de produtos únicos, como por exemplo o Vinho do Porto, o Barro Preto de 

Bisalhães, o Chocalho de Alcáçovas, não esquecendo a doçaria conventual e muitos outros produtos. 

Sobre os conteúdos, referiu que, numa sociedade cada vez mais instruída e com necessidade de absorver 

informação, é essencial para este projeto efetuar uma recolha exaustiva e completa de todos os 

conteúdos que têm a finalidade de informar todos os que pretendem efetuar esta rota, bem como para 

captação de novos públicos. A valorização da Rota da N2 através da sua essência é de maior interesse 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10/10/2018  Fl.11 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

para este projeto, atuando conforme políticas de preservação dos usos e costumes, promovendo e 

valorizando por isso as diferenciações positivas que esta Rota acrescenta ao turismo nacional, sendo por 

isto também um projeto de coesão territorial. A AMREN2 pretende demostrar o que o turista pode 

usufruir ao longo da Rota, designadamente gastronomia, vinhos, artesanato, atividade ao ar livre, 

atividades culturais, termas, serras, rios, museus, património religioso, castelos, natureza, culturas, etc… 

Esta ação será realizada de forma a chegar a todos os públicos-alvo possíveis, através da recolha de 

conteúdos destinados a públicos diversificados (a pé, bicicleta, moto, carro, caravanismo,…), em 5 línguas 

(português, inglês, espanhol, francês e alemão), demostrando as potencialidades da realização da rota 

em qualquer altura do ano, de forma a combater a sazonalidade que o turismo de sol e praia apresenta. 

O Senhor Presidente realçou mais uma vez as potencialidades que o executivo vislumbra neste projeto, o 

qual constitui um bom veículo de promoção e valorização deste Concelho e em particular da Freguesia de 

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

- O senhor Presidente informou que no dia 4 de outubro, esteve presente na conferência “Recursos 

Hídricos e Agricultura em cenários de Alterações Climáticas”, na Universidade de Évora, promovida pelo 

CNADS – Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, um órgão independente, 

criado em 1997, com funções consultivas, que tem por missão proporcionar a participação das várias 

forças sociais, culturais e económicas na procura de consensos alargados relativamente às políticas de 

ambiente e de desenvolvimento sustentável. Seguiram-se intervenções de vários especialistas sobre 

temas como “Principais Desafios da Água na Europa e no Mundo”, “Recursos Hídricos e Agricultura em 

cenários de Alterações Climáticas, a visão dos atores” e “Políticas de Recursos Hídricos e Agricultura em 

cenários de Alterações Climáticas”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que também no dia 4 de outubro, inserida na iniciativa “Mês Sénior”, 

decorreu a “Sessão de abertura do Clube de Saúde Sénior”, no Salão da Cooperativa, em Aguiar, onde 

estiveram presentes o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – 

Miguel Bentinho. Nesta iniciativa foram abordados temas como “O papel da relaxação na 

psicomotricidade”, pela Dra. Gisela Roque (psicomotricista e investigadora), “Prevenção de Quedas”, 

pelas Enfermeiras da UCC/CSS – Unidade de Cuidados na Comunidade/Clube de Saúde Sénior Celeste 

Patinhas e Marília Rasquinho, “Alimentação na terceira idade”, pelo Dr. Hugo Rosado (psicomotricista e 

investigador) e “O Plástico”, pela Arquiteta Mara Marques, do Município de Viana do Alentejo. A 

iniciativa foi promovida pelo Município e pelas Juntas de Freguesia do Concelho.  --------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 5 de outubro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal 

– Miguel Bentinho esteve presente na “Passagem de Modelos – Roupas da Loja Social (desfile de moda 

entre gerações)”, no Cineteatro Vianense. A iniciativa, inserida no “Mês Sénior” (que decorre até 27 de 
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outubro), foi organizada pelo Município e pelas três juntas de freguesia do Concelho, com a colaboração 

da Associação Terra Mãe e da Terras Dentro. -------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 6 de outubro, com o Senhor Vice-Presidente e com o Chefe do 

seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho esteve presente numa Noite de Fados solidária, no 

Auditório do Paço dos Henriques, para angariação de fundos para a o Monumento aos Combatentes da 

freguesia de Alcáçovas. A iniciativa foi promovida pelo Núcleo de Alcáçovas da Liga dos Combatentes e 

contou com o apoio do Município de Viana do Alentejo.  ----------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco) 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 seis) Proposta de ratificação da 46.ª alteração ao Orçamento da Despesa - Com dois votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara ratificou a 46.ª alteração ao Orçamento da Despesa.  ---------------------------------------------------------  

Ponto sete) Proposta de ratificação da 37.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais - Com dois 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe 

Cruz, a Câmara ratificou a 37.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais.  -------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de ratificação da 47.ª alteração ao Orçamento da Despesa - Com dois votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara ratificou a 47.ª alteração ao Orçamento da Despesa.  ---------------------------------------------------------  

Ponto nove) 48.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 

48.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa.  -----------------------------  -----------------------------  -------- 

Ponto dez) 38.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois votos favoráveis e 

duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara 

aprovou a 38.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.  -------------------------------------- ---- 

Ponto onze) 11.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com dois votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara aprovou a 11.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  --------------------------  

Ponto doze) 2.ª Proposta de Revisão ao Orçamento da Receita – Previamente à apresentação e 

discussão dos pontos 12 e 13 da ordem de trabalhos, respeitantes, respetivamente, à Revisão ao 

Orçamento da Receita e à Revisão do Orçamento da Despesa, o senhor Presidente referiu que por ter 

sido recebida uma receita proveniente do IMI (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10/10/2018  Fl.13 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

Imóveis), substancialmente superior à previsão de arrecadação, há possibilidade de efetuar uma Revisão 

ao Orçamento da Receita no montante de quatrocentos mil euros e uma Revisão ao Orçamento da 

Despesa, repartindo esse montante pelas rubricas orçamentais necessitadas de reforço.  ---------------------  

Votada a segunda proposta de Revisão ao Orçamento da Receita, foi a mesma aprovada com dois votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz.  

Ponto treze) 2.ª Proposta de Revisão ao Orçamento da Despesa – Votada a segunda proposta de Revisão 

ao Orçamento da Despesa, foi a mesma aprovada com dois votos favoráveis e duas abstenções por parte 

dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz.  ------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Anulação de subsídio atribuído no âmbito da Ação Social Escolar – Nos termos da 

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

atribuição do subsidio de almoço (escalão B), à aluna do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo 

Mariana Pão Mole Bandarra, por ter anulado a matrícula no Ensino Pré-Escolar e ter sido matriculada no 

1.º Ciclo. Este subsídio, no âmbito da Ação Social Escolar, tinha sido atribuído na reunião da Câmara 

Municipal realizada a 29 de agosto de 2018.  -------------------------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) 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 de Viana do Alentejo: 

- Horácio Carlos Figueira;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Filipe José Potes Branco Duarte.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que determinaram a 

atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social Escolar – Nos termos das propostas da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade os despachos do senhor 

Presidente exarados a 20, 25 e 26 de setembro de 2018, que atribuíram os seguintes subsídios, no âmbito 

da Ação Social Escolar: 

- Rafaela Sofia Magoito Fitas, aluna do 1.º Ciclo de Viana do Alentejo (almoço, escalão A);  -------------------  

- Catarina Monte Rosa Lampreia, aluna do 1.º Ciclo de Viana do Alentejo (almoço, escalão A):  --------------  

- Beatriz Filipa Loupa Vieira, aluna do 1.º Ciclo de Alcáçovas (almoço, escalão B); --------------------------------  

- Mariana Pão Mole Bandarra, aluna do 1.º Ciclo de Aguiar (almoço, escalão B):  ---------------------------------  

- Alice Guerreiro Fadista, aluna do Ensino Pré-Escolar de Viana do Alentejo (almoço, escalão A);  -----------  

- Margarida Isabel Pelado Serafim, aluna do Ensino Pré-Escolar de Viana do Alentejo (almoço, escalão B); 

- Márcio Quaresma Arcadinho, aluno do Ensino Pré-Escolar de Alcáçovas (almoço, escalão A);  --------------  

- Tiago Filipe Loupa Vieira, aluno do Ensino Pré-Escolar de Alcáçovas (almoço, escalão B). ---------------------  
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Ponto dezassete) Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro 

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

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

unanimidade transferir para a Associação Galopar & Pedalar – Clube BTT de Aguiar, a importância de 

803,16 € (oitocentos e três euros e dezasseis cêntimos) referente ao 3.º e 4.º trimestres de 2017.  ---------  

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

Seara Nova (comparticipação nas despesas de elaboração de um mural alusivo às Tradições do 

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

deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Cantares Populares Seara Nova a importância 

de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros), como comparticipação nas despesas inerentes à participação 

desta Associação na elaboração de um Mural em Viana do Alentejo, alusivo às tradições do concelho.  ---  

Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação de Viana do Alentejo e Aguiar – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social 

e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação de Viana do Alentejo e Aguiar a importância de 2.250,00 € (dois mil duzentos e cinquenta 

euros), como comparticipação nas despesas inerentes à realização das atividades que constam do 

respetivo Plano para o ano letivo 2018/2019.  ------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

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

deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Alcáçovas 

a importância de 2.050,00 € (dois mil e cinquenta euros), como comparticipação nas despesas inerentes à 

realização das atividades que constam do respetivo Plano para o ano letivo 2018/2019.  ----------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo 

(comparticipação relativa à redução da receita expectável, devido às condições meteorológicas no dia 

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

deliberou por unanimidade transferir para a Associação Equestre de Viana do Alentejo a importância de 

5.000,00 € (cinco mil euros), dado que a receita da corrida de touros realizada no dia 23 de setembro de 

2018 ficou muito aquém do previsto, tendo em conta que o calor extremo que se fez sentir contribuiu 

para a fraca afluência de público ao espetáculo.  --------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e dois) Proposta de celebração de um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 

com a Associação Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses” – Nos termos da proposta da Divisão 

de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara aprovou por unanimidade a proposta de Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município e a Associação Clube Alentejano 
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dos Desportos “Os Vianenses”, a vigorar entre 12 de outubro de 2018 e 11 de outubro de 2019, no 

montante de 5.480,00€ (cinco mil quatrocentos e oitenta euros).  ----------------------------------------------------  

Ponto vinte e três) Proposta de venda do lote de terreno n.º 2 sito na Zona Industrial de Viana do 

Alentejo – Nos termos do Regulamento Municipal de Aquisição de Lotes ou Prédios para instalação de 

Atividades Económicas, em vigor desde 20 de julho de 2014, foi apresentada uma proposta para venda do 

lote de terreno n.º 2 sito na Zona Industrial de Viana do Alentejo. Nos termos da referida proposta, a 

Câmara deliberou por unanimidade: 

a) Ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 6.º do Regulamento respetivo, determinar que a venda do lote 

seja em propriedade plena;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 10.º do Regulamento respetivo, aplicar à venda do lote o 

procedimento de Proposta em Carta Fechada;  ----------------------------------------------------------------------------  

c) Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 2 do art.º 15.º e da alínea d) do n.º 1 do art.º 26.º do 

Regulamento respetivo, fixar em 15.000,00 (quinze mil euros) o valor base para a venda do lote.  ----------   

d) Ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 15.º do Regulamento respetivo, determinar que o lote a vender 

será destinado a uma unidade de armazenamento e comercialização de gás.  ------------------------------------  

e) Ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 15.º do Regulamento respetivo, fixar entre 22 de outubro e 9 de 

novembro de 2018, o prazo para apresentação das propostas; --------------------------------------------------------  

f) Ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 23.º do Regulamento respetivo, determinar que a abertura das 

propostas decorra no dia 12 de novembro de 2018, às 10:30 horas.  -------------------------------------------------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de legalização das obras de ampliação e de alteração, no âmbito do 

Processo n.º 185/18 (Sara Galrote de Carvalho) – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 185/18, cuja requerente é Sara Galrote 

de Carvalho, a Câmara deliberou, com dois votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores 

Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, legalizar as obras de ampliação e de alteração, 

executadas em desconformidade com o projeto aprovado e em desconformidade com as telas finais do 

projeto de arquitetura.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e cinco) Proposta de ratificação de despacho relativo a marcação de lugares de 

estacionamento de viaturas para pessoas com mobilidade condicionada – Nos termos da proposta da 

Divisão de Administração Urbanística e Processual, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do 

senhor Vice-Presidente de 25 de setembro de 2018 que permitiu a delimitação de um lugar de 

estacionamento de viaturas para pessoas com mobilidade condicionada, na Praça da República, em 

Alcáçovas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto vinte e seis) Proposta de deliberação no âmbito do Processo n.º 226/17, cuja requerente é Laura 

da Silva Vieira – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual 

relativa ao Processo n.º 226/17, cuja requerente é Laura da Silva Vieira e cuja obra se localiza na Horta do 

Ramalhão, em Viana do Alentejo, a Câmara deliberou, com dois votos favoráveis e duas abstenções por 

parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, conceder-lhe o prazo de dez dias a 

contar da data de receção da notificação para que:  

a) Apresente pedido de legalização da obra de alteração da cobertura do edifício afeto a habitação/apoio 

agrícola, cujo licenciamento foi declarado nulo, por falta de obtenção do parecer da Entidade Regional da 

Reserva Agrícola Nacional para a sua execução, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 102.º-A do RJUE, 

juntando, pelo menos, o termo de responsabilidade referido na alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º do 

Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação (Aviso n.º 8514/2014, DR, 2.ª Série, n.º 140, de 

23/07/2014);  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Proceda à demolição total da piscina e do edifício de apoio à piscina (“casa de máquinas”), repondo o 

terreno nas condições em que se encontrava antes do início das obras ou trabalhos, a executar, por 

iniciativa da particular, como medida de tutela e restauração da legalidade urbanística das 

supramencionadas edificações, nos termos do disposto das alíneas e) e f), ambas do n.º 2 do artigo 102.º 

do RJUE;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Entregue os documentos e elementos que se afigurem necessários, designadamente, para garantir a 

segurança e saúde públicas, tanto da cozinha fumeiro, I.S. e acomodação de “animais de criação”, como 

das restantes edificações existentes no prédio, referidas pelo técnico autor das peças técnicas do 

requerido como “construções que podemos designar como precárias porque não reúnem as condições 

para serem consideradas construções, até porque não impermeabilizam o solo. Tratam-se de alguns 

telheiros construídos a titulo provisório, em madeira e chapas metálicas, para resguardar palha, um 

trator e outros equipamentos e ferramentas agrícolas”, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 102.º-A 

do RJUE.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e sete) Proposta de aprovação de Protocolo de Cooperação a celebrar com a Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora – A Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta de protocolo a celebrar com a Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão Deficiente Mental de Évora, visando a integração de Maria João Raposo Baioneta na Medida 

“Apoio à colocação”, permitindo-lhe realizar uma experiência ocupacional na Biblioteca de Alcáçovas, 

entre 15 de outubro de 2018 e 25 de abril de 2019.   ----------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e oito) Proposta de emissão de parecer relativo à passagem por este concelho do Passeio 

de Viaturas 4x4 “O Caminho Mais Longo” – A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer 
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favorável à passagem por este concelho do Passeio de Viaturas 4x4 “O Caminho mais Longo”, que 

decorrerá entre 8 e 11 de novembro de 2018.  -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e nove) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de 

ruido a Sabores do Cerrado Atividades Hoteleiras e Similares, para a celebração de um casamento, nos 

dias 29 e 30 de setembro de 2018 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor 

Presidente de 28 de setembro de 2018, através do qual concedeu licença de ruido à Sociedade Sabores 

do Cerrado – Atividades Hoteleiras e Similares, Ld.ª para a realização de um casamento na Quinta do 

Cerrado, em Viana do Alentejo, nos dias 29 e 30 de setembro de 2018.  --------------------------------------------  

 

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, 

 

 

 

 


