
 - 1 - 

                                                  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 12/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 08 / 05 / 2019 
 

 

PRESENÇAS 

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

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

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 02/05/2019 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.951,19 € 

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

FUNDO DE MANEIO 3 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA  ..................................................................................................... 1.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 5 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA  .................................................................................. 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 6 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES  ...............................................................  52,00 € 

FUNDO DE MANEIO 7 – PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO  ....................................................................................  1.000,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  ...................................................................................................     1.410.075,54 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ...........................................................................................................    429.231,06 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ..........................................................................................................       33.708,15 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 7.963,12 € 

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  ...............................................................................................  143.606,48 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................    52.130,36 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................  92.527,01 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................  147.287,59 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...........................................................................................................    44.753,09 € 

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

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000501-1 DPRA  ................................................................................................. 250.00,00 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  .............................................................................................................. 35.531,93 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  1.415.026,73 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................... …………..   1.254.456,33 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 160.570,40 € 
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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 18 de abril de 2019; ------------------- 

3.    Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 24 de abril de 2019;  -------------------------- 

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 atribuição dos prémios relativos ao concurso de janelas, varandas e montras engalanadas 

na chegada da Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo, nos termos do Regulamento Municipal 

respetivo; ------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.    Proposta de indeferimento definitivo de pedidos de atribuição de Bolsas de Estudo, após audiência 

prévia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

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

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

9.   Proposta de transferência de verba para a Associação Musical, de Artes e Tradições de Alcáçovas, para 

comparticipação nas despesas efetuadas com a realização de um intercâmbio cultural com um Grupo 

da Madeira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10.  Proposta de transferência de verba para o Clube da Natureza de Alvito, para comparticipação nas 

despesas inerentes com a organização do “World Orienteering Day”;  ----------------------------------------- 

11.  Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Viana do Alentejo; --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

12.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que isentou a Junta de Freguesia de 

Alcáçovas do pagamento das taxas relativas à emissão de duas licenças de ruido, respetivamente 

para a realização das comemorações do 25 de abril, no dia 24 de abril de 2019 e para a animação na 

chegada e pernoita da Romaria a Cavalo, no dia 26 de abril de 2019, em Alcáçovas;  ----------------------- 

13.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de ruido à Junta de 

Freguesia de Alcáçovas, para a realização das comemorações do 25 de abril, no dia 24 de abril de 

2019, na Praça da República em Alcáçovas;  

14.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de ruido à Junta de 

Freguesia de Alcáçovas, para a animação na chegada e pernoita da Romaria a Cavalo, no dia 26 de 

abril de 2019, no Largo da Gamita em Alcáçovas; --------------------------------------------------------------------- 

15.  Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso;  ---------------------------------- 
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16.  Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária; ---------------------------- 

17.  Propostas no âmbito do Regulamento Específico do Programa de Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social – 4.ª Geração, aprovado em anexo à Portaria n.º 229/2018, de 14 de agosto; 

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

18.  Proposta de deliberação sobre concessão de prazo para complemento do procedimento de legalização 

das obras de construções existentes no Monte do Sobral, em Alcáçovas, de que é requerente Marco 

Mugna Fragoso Fernandes e a que se refere o processo n.º 74/17. -------------------- 

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: ------------------------------------------------ 

Não havendo quaisquer questões este período, entrou-se 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 18 de abril de 2019 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião extraordinária de 18 de abril de 2019.  ----------  

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 24 de abril de 2019 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 24 de abril de 2019.  -----------------  

Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – O Senhor Presidente referiu que no dia 24 de 

abril partiu da Moita a XIX edição da Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo, momento no qual 

esteve presente, acompanhado pelo Senhor Vereador Paulo Manzoupo. Centenas de romeiros voltaram 

a cumprir a tradição por caminhos de terra batida, trazendo consigo a imagem de Nossa Senhora da Boa 

Viagem que se juntou, à chegada, à imagem de Nossa Senhora D’Aires. O senhor Presidente recordou que 

a iniciativa, apesar da génese religiosa, assume atualmente também outras vertentes, nomeadamente a 

lúdica, que privilegia o convívio entre os participantes de diversos pontos do País (alguns dos quais 

presentes desde a primeira edição em 2001) e o gosto pelas atividades equestres. Para receber os muitos 

visitantes, o Município preparou um programa cultural que abarcou animação de rua, cante alentejano e 

música tradicional, articulado com um Programa Religioso promovido pela Paróquia local. No dia 26 de 

abril teve lugar a habitual pernoita em Alcáçovas, para a qual a freguesia local preparou um programa 

com as atuações dos Grupos de Sevilhanas da Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do 

Alentejo e da Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense e do Grupo de Flamenco “Las Trianeras”, 

seguidas de animação musical. No dia 27 de abril, dia da chegada da Romaria a Viana do Alentejo, a Vila 

estava preparada para receber os Romeiros, quer no âmbito do “Concurso de Janelas, Varandas e 

Montras Engalanadas”, quer com animação na rua, com o Grupo “De Moda em Moda”, o Grupo de 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08/05/2019  Fl.4 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

Cantares Populares “Seara Nova”, a “Chiclateira”, o Cante Alentejano e o Grupo de Bombos “Toca a 

Bombar”. Chegada a Romaria e após a Cerimónia Religiosa de acolhimento dos Romeiros no Largo de S. 

Luís, decorreram, já na Tenda Tradições, junto ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, as atuações das 

Sevilhanas da Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo e das Sevilhanas “Siempre a 

Bailar”, da Moita. Seguiu-se a habitual entrega de lembranças às entidades parceiras da Romaria. O 

Senhor Presidente informou dos agradecimentos a todos os parceiros e organizadores e destacou o 

trabalho do colaborador Joaquim Filipe Bacalas, tendo em conta a sua função preponderante na 

organização e acompanhamento da Romaria. Seguiu-se animação musical. No dia 28 de abril teve lugar a 

habitual Procissão com as imagens de Nossa Senhora D’Aires e de Nossa Senhora da Boa Viagem, 

acompanhada pela Banda da Sociedade União Alcaçovense, seguindo-se a Missa Campal no recinto da 

Senhora D’Aires. A tarde foi animada com a Charanga da Sociedade União Alcaçovense, o Grupo de 

Flamenco “Las Trianeras”, o Cante Alentejano (Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do Alentejo, Grupo 

Coral Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade” de Alcáçovas, Grupo Coral de Aguiar, Grupo Coral Feminino 

de Viana do Alentejo, Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas”, Grupo Coral Feminino “Cantares de 

Alcáçovas”, Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo” e Grupo Coral Juvenil “Os Trabalhadores” de 

Alcáçovas) e a Tuna Popular do Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca da 

Universidade de Évora. O Senhor Presidente referiu que, apesar de ainda não terem sido realizadas as 

reuniões de avaliação do evento, considera que os objetivos globais foram atingidos, destacando que esta 

foi a edição com mais inscrições, logo desde o seu início, o que considera ser fruto do trabalho da 

Comissão Organizadora (composta pelos Municípios da Moita e de Viana do Alentejo, pela Associação 

dos Romeiros da Tradição Moitense e pela Associação Equestre de Viana do Alentejo) e de todos os 

parceiros, entre outros, as Juntas de Freguesia do Percurso, Patrocinadores (ERTAR – Entidade Regional 

de Turismo do Alentejo e Ribatejo, CA – Crédito Agrícola Guadiana Interior, Hidrauviana, Vangflor e 

Grupo Diário do Sul), proprietários das Herdades atravessadas pela Romaria, pessoal dos Municípios e 

Juntas de Freguesia, sempre com vista à melhoria e potenciação do certame, que também atrai cada vez 

mais visitantes. O senhor Presidente recordou que a Madrinha desta edição foi a conceituada atriz e 

também Embaixadora do Alentejo, Alexandra Lencastre, que transmitiu que esta foi, e citando-a, “uma 

experiência única. Foi uma coisa linda, maravilhosa, com tanta gente. É uma tradição como não há igual 

no nosso país”. ---------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente referiu que também no dia 24 de abril continuaram as comemorações do 45.º 

aniversário do “25 de abril”, iniciadas no dia 20, com a já tradicional “Caminhada de abril”, que ligou as 

três freguesias (com percursos distintos) ao Monte do Sobral, um local histórico, onde em 1973 se 

realizou uma reunião clandestina de capitães que deu origem ao MFA – Movimento das Forças Armadas 
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que, em abril de 1974, viria a derrubar a ditadura e a instaurar a democracia. Recordou que no dia 23 de 

abril teve lugar a exibição da longa metragem “Cinco Dias, Cinco Noites”, organizada pelo Clube de 

Cinema do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, tendo sido também apresentado o livro 

“Vermelho é o Nariz”, de Antonieta Félix, inserido, não só nas comemorações do 25 de abril, mas 

também nas comemorações do Dia Mundial do Livro. No dia 24 de abril, no período da manhã, decorreu 

o espetáculo infantil “Histórias do 25 de abril”, no Cineteatro Vianense. Em Aguiar decorreu um churrasco 

e animação musical no Jardim da Cooperativa, organizado pela Junta de Freguesia local em parceria com 

o Município. Em Alcáçovas, teve lugar a “Urban Night Run”, promovida pelo Sport Club Alcaçovense/ Run 

Alcáçovas e pela Sociedade União Alcaçovense, seguindo-se um espetáculo musical promovido pela Junta 

de Freguesia local. Em Viana teve lugar o espetáculo musical, “A Proximidade e o Lado Contrário”, no 

Cineteatro Vianense. À meia-noite, nas três freguesias, ecoou “Grândola, Vila Morena” e houve 

lançamento pirotécnico. No dia 25 de abril decorreu a “Corrida da Liberdade”, em Aguiar, organizada pela 

Junta de Freguesia local. Decorreu também a iniciativa “Libertando a Imaginação numa Manhã de Abril!”, 

na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo. Em Alcáçovas, teve lugar a habitual arruada da Banda da 

Sociedade União Alcaçovense. À tarde, tiveram lugar um Torneio de Malha e um Torneio de Futsal, no 

Jardim da Cooperativa, em Aguiar, organizados pela Associação dos Amigos Aguiarenses/Grupo Coral de 

Aguiar. As comemorações do 45.º aniversário da “Revolução de Abril” culminaram na Sessão Protocolar, 

no Cineteatro Vianense, na qual esteve presente todo o executivo municipal em regime de permanência, 

o Senhor Vereador José Filipe Cruz, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal e deputados 

municipais, os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho e membros das Assembleias de 

Freguesia, representantes de várias entidades do concelho e do movimento associativo e também 

representantes do PCP – Partido Comunista Português, do PS – Partido Socialista e do PSD – Partido 

Social Democrata. A referida Sessão Protocolar contou com apontamentos de Poesia Popular, por Manuel 

António Calado e de Cante Alentejano, nas vozes do Grupo Coral Juvenil “Os Trabalhadores” de 

Alcáçovas, numa perspetiva de valorização e promoção “do que é nosso”.  ----------------------------------------    

- O senhor Presidente informou que no dia 29 de abril, conjuntamente com um Técnico do Município, 

esteve presente na reunião de arranque da atividade “+ Cidadania Alentejo Central – Plataforma de 

conteúdos”, nas instalações da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. Esta 

iniciativa está integrada no Programa Intermunicipal de Combate ao Insucesso Escolar e destina-se às 

crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Tem como missão prevenir e reduzir o abandono 

escolar precoce. Foi pensada para promover a igualdade de acesso a uma educação de qualidade, 

enquadrada em objetivos pedagógicos potenciados por metodologias e práticas inovadoras, 

proporcionado um ambiente de aprendizagem rico em tecnologia e facilitador da aprendizagem.  ---------  



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08/05/2019  Fl.6 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

- O senhor Presidente informou que também no dia 29 de abril, o Chefe do seu Gabinete de Apoio 

Pessoal e um Técnico do Município, estiveram presentes numa reunião da Assembleia Geral da AMREN2 

– Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, no Museu da Geodesia, em Vila de Rei.  --------  

- O senhor Presidente informou que ainda no dia 29 de abril, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e uma 

Técnica do Município, participaram numa reunião da Assembleia Intermunicipal da ATLA – Associação 

Transfronteiriça Lago Alqueva, na Biblioteca Pública Municipal de Villanueva del Fresno.  ---------------------   

- O senhor Presidente recordou que no dia 29 de abril, 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.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 30 de abril, participou na reunião mensal do Conselho 

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

- O senhor Presidente informou que no dia 1 de maio, com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo, 

participou na oitava caminhada comemorativa do “1.º de Maio”, promovida pelo Grupo Cultural e 

Desportivo de Aguiar, com o apoio do Município e da Junta de Freguesia local.  ----------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 2 de maio, esteve presente numa reunião extraordinária do 

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

realizada nas instalações do NERBE – Núcleo Empresarial da Região de Beja, nesta localidade.  --------------  

- O senhor Presidente referiu que também no dia 2 de maio, esteve presente num jantar promovido pela 

Altice Portugal, a convite do respetivo Comité Executivo. O referido jantar decorreu no Convento do 

Espinheiro, em Évora e teve como objetivo a comunicação, por parte da Altice, da continuidade do seu 

investimento no Alentejo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 3 de maio, o Município e o IEFP – Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, promoveram uma sessão de esclarecimento sobre o Centro Qualifica de Viana do 

Alentejo, que decorreu no Cineteatro Vianense. Destinados à qualificação de adultos com idade igual ou 

superior a 18 anos, os Centros Qualifica têm como objetivo melhorar os níveis de qualificação e de 

empregabilidade, bem como apoiar na identificação de projetos individuais de educação e formação 

profissional, ajustados às necessidades de cada um. Estes Centros visam ainda o RVCC – Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências escolares e/ou profissionais e permitem a certificação escolar 

do 4.º, 6.º, 9.º e 12.º anos de escolaridade. A formação não tem uma duração pré-definida e irá decorrer 

em Viana do Alentejo, em horário pós-laboral.  ----------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 4 de maio, com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e com o 

Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, esteve presente na inauguração da exposição “Pr’Além Tejo”, 

do pintor Carlos Solano de Almeida, no Castelo de Viana do Alentejo, integrada no ciclo de exposições 
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anual promovido pelo Município com o apoio da Junta de Freguesia local e da Direção Regional de 

Cultura do Alentejo. A exposição estará patente ao público até ao dia 4 de agosto.  -----------------------------  

- O senhor Presidente informou que também no dia 4 de maio, com o Senhor Vice-Presidente, esteve 

presente nas comemorações do 19.º aniversário do Grupo Coral Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade” 

de Alcáçovas, compostas por um Encontro de Grupos Corais, que decorreu no Jardim Público da referida 

freguesia e por um jantar-convívio. Participaram no Encontro, para além do grupo aniversariante, o 

Grupo Coral “Os Amigos do Alentejo” (Feijó), o Grupo Coral da Liga dos Amigos da Mina de S. Domingos 

(Sacavém), o Grupo Coral “Moças da Aldeia” (Santa Clara do Louredo), o Grupo Coral “Os Reformados” 

(Ferreira do Alentejo) e o Grupo de Cavaquinhos do Alentejo, da Associação Musical de Artes e Tradições 

de Alcáçovas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 5 de maio, uma excursão promovida pela Associação de 

Moradores do Bairro da Cascalheira (Pinhal Novo) visitou Viana do Alentejo. A convite da Associação, 

disse o Senhor Presidente ter participado no almoço convívio. O Senhor Presidente recordou que o Bairro 

da Cascalheira foi criado por gentes de Viana do Alentejo, nos anos 70 do século XX e que a 28 de outubro 

de 2018 esteve presente na inauguração de um Oratório dedicado a Nossa Senhora D’Aires e a Nossa 

Senhora da Guia, construido no referido Bairro, como forma de homenagear os seus fundadores e as suas 

origens. O Município de Viana apoiou financeiramente a construção do oratório, com o objetivo de se 

manter viva e dinâmica a ligação daquela Comunidade ao nosso Concelho. O senhor Presidente informou 

sobre a oferta ao Município, de uma telha cerâmica, decorada com motivos alusivos a este concelho, por 

parte da Associação de Moradores do Bairro da Cascalheira – Pinhal Novo.  ---------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 5 de maio disputaram-se as Supertaças de Futsal da AFE – 

Associação de Futebol de Évora, que decorreram no Pavilhão Municipal Gimnodesportivo de Reguengos 

de Monsaraz. Disputaram estas finais quatro equipas do Sporting Clube de Viana do Alentejo nos 

escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis, tendo conquistado o título de “Campeão da 

Supertaça” três das equipas: Benjamins, Iniciados e Juvenis. O Senhor Presidente, em nome do executivo 

municipal, felicitou os atletas, as equipas técnicas, os órgãos sociais do clube e as famílias pela conquista 

de mais estes troféus, que resultam do trabalho de base que vem sendo feito na formação. Estiveram 

presentes nos jogos, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal.  

- O senhor Presidente informou que no dia 7 de maio, esteve presente nas comemorações do 20.º 

aniversário da Fundação Alentejo, no Auditório da CCDRA – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo.  -------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 8 de maio, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo e uma Técnica 

do Município estiveram presentes no workshop de apresentação dos resultados do estudo “Insucesso e 
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Abandono Escolar – Diagnóstico da situação de referência no Alentejo Central”, nas instalações da CIMAC 

– Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. ---------------------------------------------------------  

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 atribuição dos prémios relativos ao concurso de janelas, varandas e montras 

engalanadas na chegada da Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo, nos termos do Regulamento 

Municipal respetivo – A Câmara apreciou a proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, 

relativa à atribuição de prémios do Concurso de Janelas, Varandas e Montras Engalanadas na chegada da 

Romaria a Cavalo “Moita – Viana do Alentejo”. Ao abrigo do respetivo Regulamento e com base na ata do 

júri do referido concurso, elaborada a 27 de abril de 2019, foi deliberado, com três votos favoráveis e 

duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, atribuir os 

seguintes prémios: 

Zona 1 (Percurso da Romaria a Cavalo) / Categoria “Montras”: 

» 1.º Prémio: Maria Manuela da Silva Mateus – 200,00 €;  --------------------------------------------------------------  

» 2.º Prémio: Feliciano Severino Mouchinho Tapisso – 150,00 €;  -----------------------------------------------------  

» 3.º Prémio: Andreia Cristina Pelado Grilo – 100,00 €.  ------------------------------------------------------------------  

» 4.º Prémio: Sabores do Cerrado, Ld.ª – 80,00 €;  -------------------------------------------------------------------------  

Zona 1 (Percurso da Romaria a Cavalo) Categoria “Janelas e/ou Varandas”: 

» 1.º Prémio: Sara Cristina Branco Lopes – 200,00 €;  ---------------------------------------------------------------------  

» 2.º Prémio: Severina Isabel Sítima Miguel Viegas – 150,00 €;  -------------------------------------------------------  

» 3.º Prémio: Maria Eugénia Tenrinho Rosa Romão – 100,00 €;  -------------------------------------------------------  

» 4.º Prémio: Gertrudes Rosário Banha Baltazar – 80,00 €;  -------------------------------------------------------------  

Zona 2 (Todos os arruamentos da vila à exceção do percurso da Romaria) / Categoria “Montras”: 

» 1.º Prémio: Dina Manuela Fialho Campaniço Brigolas – 200,00 €;  --------------------------------------------------  

» 1.º Prémio: José Manuel Letras Baião – 200,00 €;  ----------------------------------------------------------------------  

» 2.º Prémio: Carla Sofia Penetra Magro – 150,00 €.  ---------------------------------------------------------------------  

Zona 2 (Todos os arruamentos da vila à exceção do percurso da Romaria) / Categoria “Janelas e/ou 

Varandas”: 

» 1.º Prémio: João António Pão Mole Saúde – 200,00 €;  ----------------------------------------------------------------  

» 2.º Prémio: Maria Alice Costa Loupas Lagarto – 150,00 €;  ------------------------------------------------------------  

» 3.º Prémio: Ana Margarida Direitinho Manita Fernandes – 100,00 €.  ---------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08/05/2019  Fl.9 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

Ponto sete) Proposta de indeferimento definitivo de pedidos de atribuição de Bolsas de Estudo, após 

audiência prévia – Nos termos da Informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

tomou conhecimento de que os candidatos à atribuição da Bolsa de Estudo no ano letivo 2018/2019, após 

terem sido notificados da intenção de indeferimento dos respetivos pedidos, na sequência da deliberação 

da Câmara Municipal de 5 de dezembro de 2018, não apresentaram quaisquer alegações.  -------------------  

Assim, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores 

Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, indeferir definitivamente os pedidos de concessão de 

Bolsa de Estudo dos seguintes alunos, pelos motivos que para cada um se indicam: 

- Ana Rita Rufas Curraleira, aluna de Unidades Curriculares Isoladas, não conferindo estas o grau de 

Licenciatura ou Mestrado, conforme exige a alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento;  ---------------  

- Bruno Miguel Charrua Anastácio, aluno de Unidades Curriculares Isoladas, não conferindo estas o grau 

de Licenciatura ou Mestrado, conforme exige a alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento;  -----------  

- Diogo Jorge Mendes Lopes, aluno de Curso Técnico Superior Profissional, não conferindo este o grau de 

Licenciatura ou Mestrado, conforme exige a alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento;  ---------------  

- David João Pereira Pestana, 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);  ----------------------------------------------------------------------  

- Inês Isabel Magro Mira, aluna do 3.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; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- João Filipe Barbeiro Casquinha, aluno do 2.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;  --------------------------------------------------------------------------------------  

- Telma Sofia Risso Lopes, aluna do 1.º ano / Mestrado, por não ser considerada aluna economicamente 

carenciada, 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).  --------------------------------------------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao 

abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade 

transferir as seguintes verbas, relativas ao primeiro trimestre de 2019: 
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- Para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova / Grupo de Música Popular – 201,00 € 

(duzentos e um euros);   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Para a Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas / Grupo de Cavaquinhos do Alentejo – 

196,80 € (cento e noventa e seis euros e oitenta cêntimos). ------------------------------------------------------------ 

Ponto nove) Proposta de transferência de verba para a Associação Musical, de Artes e Tradições de 

Alcáçovas, para comparticipação nas despesas efetuadas com a realização de um intercâmbio cultural 

com um Grupo da Madeira – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Musical de Artes e Tradições de 

Alcáçovas, a importância de 400,00€ (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes 

ao intercâmbio cultural com o Grupo Musical Sons da Tradição, da Ilha da Madeira.  ---------------------------  

Ponto dez) Proposta de transferência de verba para o Clube da Natureza de Alvito, para 

comparticipação nas despesas inerentes com a organização do “World Orienteering Day” – Nos termos 

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

transferir para o Clube da Natureza de Alvito, a importância de 300,00€ (trezentos euros), como 

comparticipação nas despesas de organização da iniciativa “World Orienteering Day”, que visa 

comemorar e divulgar a modalidade “Orientação”.  ----------------------------------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

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

Humano e sem a presença do senhor Vereador Luis Miguel Duarte por se encontrar impedido, a Câmara 

deliberou, com quatro votos favoráveis, transferir para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo, a importância de 1.300,00€ (mil e trezentos euros), como 

comparticipação nas despesas inerentes à participação desta Associação no 5.º Encontro Anual de 

Bombeiros do Distrito de Évora, realizado no dia 1 de dezembro de 2018.  -----------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que isentou a Junta de 

Freguesia de Alcáçovas do pagamento das taxas relativas à emissão de duas licenças der ruido, 

respetivamente para a realização das comemorações do 25 de abril, no dia 24 de abril de 2019 e para a 

animação na chegada e pernoita da Romaria a Cavalo, no dia 26 de abril de 2019, em Alcáçovas – A 

Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 24 de abril de 2019 através do 

qual foi concedida à Freguesia de Alcáçovas a isenção do pagamento das taxas devidas pela concessão da 

licença especial de ruido relativa à realização das comemorações do 25 de Abril, no dia 24 de Abril de 

2019 e pela concessão da licença especial de ruido para a animação na chegada da XIX Romaria a Cavalo, 

para a pernoita (Sevilhanas e Baile). Nos termos do n.º 7 do artigo 9.º do Regulamento da Tabela de Taxas 

do Município, para a isenção do pagamento da referida taxa, foi reconhecido que as iniciativas em causa 
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têm interesse municipal. A receita não arrecadada devido a ambas as isenções é de 98,90 € (noventa e 

oito euros e noventa cêntimos), isto nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do referido Regulamento.  ---------  

Ponto treze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de ruido 

à Junta de Freguesia de Alcáçovas, para a realização das comemorações do 25 de abril, no dia 24 de 

abril de 2019, na Praça da República, em Alcáçovas – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do 

senhor Presidente de 24 de abril de 2019 através do qual foi concedida à Freguesia de Alcáçovas a licença 

especial de ruido para a realização das comemorações do 25 de Abril, no dia 24 de abril de 2019.  

Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de 

ruido à Junta de Freguesia de Alcáçovas, para a animação na chegada e pernoita da Romaria a Cavalo, 

no dia 26 de abril de 2019, no Largo da Gamita em Alcáçovas - A Câmara ratificou por unanimidade o 

despacho do senhor Presidente de 24 de abril de 2019 através do qual foi concedida à Freguesia de 

Alcáçovas a licença especial de ruido para a realização dos espetáculos de animação por ocasião da 

chegada da XIX Romaria a Cavalo, para pernoita em Alcáçovas.  -------------------------------------------------------- 

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 de Reformado, Pensionista e 

Idoso, aos seguintes munícipes: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Viana do Alentejo:  

- Maria do Céu Paitio; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Bernardo António Carracha Machado; -------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Alcáçovas:  

- Maria Antónia Camelo Dâmaso. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezasseis) Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária – Nos 

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

Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara deliberou por 

unanimidade conceder os seguintes apoios em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária:  

» Titular do cartão n.º 747 – Horácio Carlos Figueira – Reparação de porta de madeira; ----------------------- 

» Titular do cartão n.º 517 – António Manuel Carvalhinho – Substituição de banheira por poliban; --------- 

» Titular do cartão n.º 443 – Laura D’Assunção Bravo – Substituição de janela basculante em alumínio e 

substituição de porta e vidro;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

» Titular do cartão n.º 140 – Mariana Rosa Laranjeira Bichado – Colocação de estores em 2 janelas; ------- 

» Titular do cartão n.º 131 – Joaquim Manuel Relíquias Pereira – Substituição de janela;  ---------------------- 

» Titular do cartão n.º 130 – Fausta Rosa Algarvio – Substituição de porta.  ---------------------------------------- 
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Ponto dezassete) Propostas no âmbito do Regulamento Específico do Programa de Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social – 4.º Geração, aprovado em anexo à Portaria n.º 229/2018, de 14 de agosto - 

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

unanimidade o seguinte, no âmbito do Regulamento Específico do Programa de Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social – 4.ª Geração (CLDS – 4G), aprovado em anexo à Portaria n.º 229/2018, de 14 de 

agosto: 

a)   Ratificar o despacho do senhor Presidente de 14 de janeiro de 2019, que determinou: 

    a.1) Manifestar o interesse no processo de implementação de um Contrato Local de  

Desenvolvimento Social 4.ª Geração no concelho de Viana do Alentejo, nos termos do n.º 3 do 

artigo 2.º do citado Regulamento; --------------------------------------------------------------------------   

    a.2) Nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do mesmo Regulamento, selecionar como Entidade 

Coordenadora Local da parceria a Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento 

Integrado, sedeada em Alcáçovas, tendo em conta a sua experiência nesta área, já 

manifestada no Contrato Local de Desenvolvimento Social de 2013.  ---------------------------------- 

b)   Nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento referido, designar como Coordenadora 

Técnica do Contrato Local de Desenvolvimento Social 4.ª Geração, a Dr.ª Carla Alexandra Oliveira 

Antunes Malaca, Licenciada em Sociologia. ----------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezoito) Proposta de deliberação sobre concessão de prazo para complemento do procedimento 

de legalização das obras de construções existentes no Monte do Sobral, em Alcáçovas, de que é 

requerente Marco Mugna Fragoso Fernandes e a que se refere o processo n.º 74/17 – Nos termos da 

Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 74/17, 

cujo requerente é Marco Mugna Fragoso Fernandes, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e 

duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, conceder o 

prazo de trinta dias a contar da data da receção da notificação para que o requerente apresente os 

elementos necessários para complementar o procedimento de legalização de construções existentes no 

Monte do Sobral, em Alcáçovas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos, tendo a minuta desta 

ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.  

 

Eu,                                                                                    , Chefe de Divisão de Gestão de Recursos, a subscrevi. 

 

O Presidente, 
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Os Vereadores, 

 

 

 

 


