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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 13/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 22 / 05 / 2019 
 

 

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 
consulta médica 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 16/05/2019 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.852,97 € 

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  ...................................................................................................     1.605.914,12 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ...........................................................................................................    666.431,74 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...........................................................................................................        2.361,83 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 7.274,42 € 

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  ..............................................................................................................    52.983,31 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .........................................................................................................  101.529,58 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................  132.104,99 € 

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 .............................................................................................................................  1.610.767,09 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................... …………..   1.489.724,72 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 121.042,37 € 
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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 ordinária de 8 de maio de 2019; --------------------------- 

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

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

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

5.    Proposta de ratificação da 15.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------- 

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

7.    Proposta de aprovação da 16.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------- 

8.    Proposta de aprovação da 12.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------- 

9.    Proposta de fixação do número máximo de inscrições para o Programa Ocupacional de Tempos Livres 

“Summer 2019”, do preço das respetivas inscrições e do preço das refeições; -------------------------------- 

10.  Proposta de deliberação sobre inicio de procedimento relativo à alteração do Regulamento Municipal 

de Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência Económica do Concelho de Viana do Alentejo; -----------

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

11.  Proposta de definição de diversas matérias no âmbito do Regulamento Municipal dos Expositores das 

Atividades Económicas da Feira Anual das Alcáçovas “Feira do Chocalho”; ------------------------------------- 

12.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença ao Grupo Motard 

“Os Xananas” de Viana do Alentejo para a realização de um passeio de motas antigas “VI Rota dos 

Licores e dos Sabores”, no dia 19 de maio de 2019; ------------------------------------------------------------------- 

13.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que isentou a Sociedade União 

Alcaçovense do pagamento das taxas relativas à emissão de uma licença de ruido para a realização de 

um Baile na esplanada da sus sede, no dia 11 de maio de 2019; --------------------------------------------------- 

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

União Alcaçovense, para a realização de um Baile na esplanada da sua sede, no dia 11 de maio de 

2019; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.  Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, 

com destino ao projeto conjunto “Modernização AC2020”; -------------------------------------------------------- 

16.  Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral de Aguiar da Associação dos Amigos 

Aguiarenses, como comparticipação na organização do 1.º Encontro de Grupos; ----------------------------- 

17.  Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo, como 

comparticipação nas despesas inerentes a atividades a desenvolver dirigidas a crianças e jovens; ------- 
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18.  Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas, como 

comparticipação nas despesas inerentes a atividades a realizar no âmbito da Romaria do Espirito 

Santo em honra de Nossa Senhora da Esperança; -------------------------------------------------------------------- 

19.  Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas, como 

comparticipação nas despesas inerentes à realização de um Almoço Solidário; ----------------------------- 

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

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

21.  Proposta de renovação da concessão de exploração do Bar do Cineteatro Vianense; ----------------------- 

22.  Proposta de anulação das deliberações que atribuíram aos alunos Miguel Pacheco Marques e 

Catarina Alexandra Rodrigues Caleiro o apoio de 50% dos passes escolares; --------------------------------- 

23.  Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo, bem como da isenção do 

pagamento das respetivas taxas; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

24.  Proposta de deliberação sobre a legalização das construções existentes na Horta do Ramalhão, em 

Viana do Alentejo, de que é requerente Laura da Silva Vieira, após parecer favorável da Comissão 

Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (processo n.º 226/17); -------------------------------------- 

25.  Proposta de deliberação sobre o deferimento da legalização da obra sita na Rua Dr. Júlio Pereira 

Garrido, 38 e Rua dos Vencedores, 45 e 47, em Alcáçovas, de que é requerente Joaquim António 

Banha Fontes e a que se refere o processo n.º 66/19; -------------------------------------------------------------- 

26.  Proposta de fixação das datas de abertura e encerramento das Piscinas Municipais na época balnear 

de 2019, dos dias de encerramento de cada Piscina, dos horários de funcionamento e dos respetivos 

preços;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.  Pedido de autorização para realização de baile ao ar livre, em Viana do Alentejo, com a consequente 

interdição do trânsito automóvel.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que a ausência do senhor Vereador Paulo Manzoupo prende-se com a sua 

ida a uma consulta médica. O senhor Presidente propôs a justificação da respetiva falta, a qual, mediante 

votação por escrutínio secreto, foi justificada por unanimidade.  ------------------------------------------------------- 

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 três doces do concelho de Viana do Alentejo estão entre 

os 140 doces nomeados que passaram na segunda fase eliminatória das “7 Maravilhas Doces de 

Portugal”: as Queijadas de Requeijão, da Casa Maria Vitória; o Bolo Real de Alcáçovas e a Lampreia de 

Ovos da Padaria do Ernesto / Margarida Maia, de Alcáçovas. Informou também que, constituído por 140 

personalidades, 7 de cada distrito e regiões autónomas, o painel de especialistas elegeu, nesta segunda 
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fase, 7 doces por distrito e região autónoma, que vão ser votados pelo público nos meses de julho e 

agosto, durante 20 programas a emitir pela RTP. De cada programa sairá um pré-finalista que passará às 

semifinais. A decisão final será conhecida no dia 7 de setembro, na Gala Finalíssima, na qual serão 

anunciados os 8 vencedores de entre os 14 nomeados. Recordou que o Concelho de Viana do Alentejo é 

terra de Conventos e Palácios Reais, cujos segredos da tradição doceira perduraram no tempo ao longo 

dos séculos, chegando aos nossos dias. Para promover e valorizar este património do Concelho, o 

Município promove todos os anos, desde 2001, em dezembro, uma Mostra de Doçaria em Alcáçovas, na 

qual os doces conventuais e palacianos são os protagonistas, numa iniciativa que, ao longo de três dias, 

leva milhares de pessoas a apreciar o que de melhor se faz nesta área.  -----------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, relativamente a uma questão já por si suscitada anteriormente, 

relativa aos cubos que se encontram a delimitar a zona central da Praça da República de Viana do 

Alentejo, concretizou a proposta de recúo desses cubos cerca de 60 cm, de modo a facilitar a passagem de 

veículos frente ao Café Central quando se encontram outros veículos estacionados.  ------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte fez notar a necessidade da limpeza dos terrenos adjacentes aos 

parques de gás. Em sua opinião, o Município deveria dar o exemplo e proceder a essa limpeza até pelo 

perigo que a situação pode acarretar. Referiu este Vereador que por muito que tente manter limpo o seu 

parque de gás, há ervas no exterior que lhe invadem a rede da vedação, tornando-se esta situação 

bastante perigosa.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que no âmbito das obras de Requalificação dos Passeios 

na zona do Quartel dos Bombeiros de Viana, o traço branco que foi marcado no pavimento, no Largo junto 

ao monumento do Imaculado Coração de Maria, tem o seu prolongamento sobre o lancil e não ao seu 

lado, como deveria. Disse este Vereador que quem vem do lado do Rossio, tem a tendência de seguir essa 

marca no pavimento e se a seguir, vai bater no lancil em vez de lhe passar ao lado.  -------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se existe ou não algum projeto para a Requalificação 

da Rua Médico de Sousa, nesta vila.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente, em resposta, disse que a reparação dessa Rua está incluída no projeto de 

Requalificação do Centro Histórico – 3.ª fase, cujo Programa Preliminar (contendo o mapa da intervenção 

prevista) foi aprovado pela Câmara a 19 de dezembro de 2018.  ---------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse saber que um dos autocarros municipais, em deslocação à 

Serra da Estrela, teve uma avaria. Segundo o que ouviu dizer, esta situação gerou alguma polémica tendo 

algumas pessoas manifestado a opinião de que a ocorrência não foi resolvida da melhor maneira. 

Perguntou este Vereador o que efetivamente se passou.  ------------------------------------------------------------------  
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- A este propósito, o senhor Presidente esclareceu que o Município oferece anualmente às Associações de 

Reformados, algumas viagens. No caso concreto do corrente ano, a Associação de Reformados de Viana e 

a Associação de Reformados de Alcáçovas beneficiam de três viagens cada e a Associação de Reformados 

de Aguiar beneficia de duas viagens. Disse o senhor Presidente que numa dessas viagens oferecida à 

Associação de Reformados de Viana e segundo a informação que lhe foi transmitida, o autocarro 

efetivamente avariou em Manteigas, cerca das 18 horas. Chamada a Assistência em Viagem, o problema 

não se conseguiu resolver contrariamente ao que costuma acontecer. Por volta da uma hora da manhã, o 

motorista telefonou-lhe a perguntar o que deveria fazer, embora já o senhor Vereador Paulo Manzoupo e 

o Encarregado José Luis Banha soubessem da ocorrência, julgando também eles que o problema se 

resolveria, situação que não se verificou. O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Manteigas ajudou 

a distribuir os passageiros, embora alguns tenham ficado no autocarro. No dia seguinte, foi alugado um 

autocarro para trazer as pessoas de volta, tendo este Município suportado a despesa de cerca de 900,00 € 

(novecentos euros). O senhor Presidente acrescentou que a própria Rodoviária não tinha autocarros para 

alugar, motivo pelo qual o autocarro foi alugado perto do local da avaria. --------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte questionou o porquê disso não ter sido feito logo no dia em que a 

avaria ocorreu tendo o senhor Presidente respondido que é sempre mais fácil encontrar uma melhor 

solução depois das coisas acontecerem. Sublinhou que a expetativa era conseguir reparar a avaria à 

semelhança de outras situações que já têm acontecido.  -------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, com base na relação de pagamentos efetuados pelo Município, 

solicitou esclarecimentos sobre os seguintes: 

a) Pagamento efetuado à Empresa Luzeiro, no montante de 2.014,71 € (dois mil e catorze euros e setenta 

e um cêntimos);  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Pagamento à OTIS, no montante de 419,18 € (quatrocentos e dezanove euros e dezoito cêntimos), 

relativo ao elevador instalado no Paço dos Henriques;  ---------------------------------------------------------------------  

c) Pagamento efetuado a Josélia Bruno, no montante de 15.260,00 € (quinze mil duzentos e sessenta 

euros);  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Pagamento efetuado a David Mira, no montante de 24.600,00 € (vinte e quatro mil e seiscentos euros).   

- A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos, recolheu de imediato alguns elementos junto do Serviço de 

Contabilidade, tendo o senhor Presidente esclarecido que a Empresa Luzeiro, de Alfragide – Amadora, 

forneceu ao Município material elétrico para o Cineteatro e que o pagamento efetuado à OTIS teve por 

base o contrato de manutenção do elevador do Paço dos Henriques, referindo-se à prestação trimestral 

(março a maio de 2019).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Quanto ao pagamento a Josélia Bruno, o senhor Presidente esclareceu que o mesmo se refere à 

conceção do projeto pedagógico a implementar no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, no âmbito do 

Projeto PAGUS.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Quanto ao pagamento a David Mira, o senhor Presidente referiu que o mesmo se refere à elaboração do 

filme sobre o chocalho, a exibir com caráter permanente, numa sala do Paço dos Henriques, também no 

âmbito do Projeto PAGUS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Quanto a uma questão anteriormente suscitada pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte acerca do 

pagamento efetuado em março ao Professor de Música Valter Loureiro, no montante de 639,60 € 

(seiscentos e trinta e nove euros e sessenta cêntimos). O senhor Presidente sublinhou que a tuna popular 

é uma das disciplinas da Universidade Popular Túlio Espanca e que em 2019, o montante anual que o 

Professor receberá será de 1.560,00 € (mil quinhentos e sessenta euros), acrescido de IVA. O senhor 

Presidente clarificou que a ordem de pagamento a que anteriormente aludiu o senhor Vereador Luis 

Miguel Duarte, ao referir mês de março, contempla o pagamento de janeiro a março de 2019 (e não o 

pagamento mensal de março). O senhor Presidente acrescentou que nos termos do que foi 

contratualmente estabelecido, os pagamentos ao senhor Professor Valter Loureiro são efetuados em 

março, junho e dezembro de 2019, totalizando a referida importância de 1.560,00 € (mil quinhentos e 

sessenta euros), acrescida de IVA.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que a placa toponímica a que se referiu o senhor Vereador Luis Miguel 

Duarte numa reunião anterior, já foi colocada na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, em Viana do 

Alentejo. O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que já tinha reparado.  ---------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz referiu-se à recente alteração de sinalização rodoviária na Rua Dr. 

Aleixo de Abreu, em Alcáçovas, tendo esta passado a ter apenas sentido descendente. Referiu este 

Vereador que esta modificação tem gerado alguma polémica e perguntou se esta foi a única solução 

encontrada para resolver os problemas de trânsito naquela Rua.  -------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente referiu que a solução encontrada teve por base diversas reuniões entre a Junta 

de Freguesia local, a GNR e o Município e perguntou ao senhor Vereador José Filipe Cruz qual a sua 

proposta em concreto.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz respondeu que para poder apresentar uma alternativa em concreto, 

terá de refletir primeiro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente, ainda a este propósito, acrescentou que a Rua Dr. Aleixo de Abreu é uma Rua 

antiga, necessita de vários “estacionamentos institucionais” e por outro lado há moradores com 

necessidade de estacionamento perto das suas habitações. Sendo necessário conciliar diversos interesses 

e tendo a Rua a dimensão que tem, é muito difícil permitir a circulação automóvel nos dois sentidos. O 
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senhor Vice-Presidente acrescentou ter participado numa reunião no Lar da Santa Casa da Misericórdia de 

Alcáçovas, tendo-lhe sido manifestada a concordância quanto à alteração verificada pois os idosos, ao 

caminharem nessa Rua, têm agora o trânsito de frente, com o consequente aumento das condições de 

segurança.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz perguntou quais os motivos que estiveram na origem da alteração da 

sinalização na Rua Dr. Aleixo de Abreu.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- A este propósito, o senhor Vice-Presidente referiu que havendo veículos estacionados nessa rua, era 

impossível que dois automóveis se cruzassem, sendo necessário que um deles recuasse para permitir a 

circulação alternadamente. Perante este facto, colocaram-se duas alternativas: Proibir o estacionamento 

ou estabelecer um único sentido para a circulação automóvel. Em conjunto com as entidades já referidas, 

concluiu-se que a melhor opção foi estabelecer o sentido único. O senhor Vice-Presidente sublinhou que 

este assunto foi objeto de discussão em diversas reuniões de trabalho, tendo resultado na proposta que 

foi aprovada pela Câmara Municipal, previamente enviada a todos os Vereadores. Acrescentou que se o 

senhor Vereador José Filipe Cruz não se apercebeu bem do conteúdo da proposta então aprovada e 

pretende agora apresentar uma outra alternativa, deverá então concretizá-la.  -------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz disse que em sua opinião, poderia ser ponderada a hipótese de 

proibir o estacionamento naquela rua ou a hipótese de o manter apenas para os moradores, caso o 

número se justificasse.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em resposta, o senhor Vice-Presidente convidou o senhor Vereador José Filipe Cruz a fazer ele essa 

análise e a apresentar depois, se for caso disso, uma proposta concreta.  ---------------------------------------------  

- O senhor Presidente, a este respeito, disse que se foi aprovada anteriormente pela Câmara Municipal 

uma proposta de alteração da sinalização rodoviária na qual está contemplada a Rua Dr. Aleixo de Abreu, 

tem de se partir do pressuposto que para se chegar a essa proposta, foram previamente ponderadas 

diversas questões, Acrescentou que o facto da GNR e da Junta de Freguesia de Alcáçovas, terem 

participado na busca da melhor solução, o deixa tranquilo e com a convicção de ter sido alcançado o 

melhor resultado possível. Disse ainda o senhor Presidente que qualquer opção que seja tomada tem 

sempre prós e contras mas também é certo que quem não se quiser sujeitar a criticas deste género, tem 

de estar parado, não fazendo absolutamente nada.  -------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente, ainda a respeito deste assunto, fez notar que em Viana, a Rua Cândido dos 

Reis (conhecida por Rua das lojas) também tem apenas um sentido para a circulação automóvel. -------------  

Entrou-se na ordem de trabalhos: 
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Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

ata em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

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

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 8 de maio de 2019 – A Câmara 

aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 8 de maio de 2019.  -----------------------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente referiu que no dia 10 de 

maio foi assinalado o 9.º aniversário do Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca 

/ Universidade de Évora, comemorado no dia 8 do mesmo mês. A data foi assinalada em Alcáçovas com a 

Marcha da Saúde e do Coração, resultante de uma iniciativa dos alunos do curso de Conversas sobre 

Saúde, que decorre naquela freguesia há dois anos consecutivos. O Senhor Presidente recordou que os 

cerca de 140 alunos das três freguesias dispõem de mais de 10 cursos: Clube de Saúde Sénior, Teatro, 

Hidroginástica, Língua Inglesa, Costura, Oficina de Bordados, Conversas sobre Saúde, Oficina de Bordados 

e Costura, Informática, Alfabetização, História e Cultura / História do Cinema, Tuna e Saúde e Socorrismo. 

Recordou que o Polo de Viana do Alentejo resulta de um protocolo de cooperação entre o Município e a 

Universidade de Évora, assinado em 2010, que visa contribuir para a promoção do envelhecimento ativo 

da população e para a melhoria da sua qualidade de vida. O executivo municipal em regime de 

permanência esteve presente nestas comemorações.  -------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que também no dia 10 de maio, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio 

Pessoal esteve presente na cerimónia que assinalou a promoção do Senhor Miguel António da Silva 

Fadista a Comandante do Corpo de Bombeiros de Viana do Alentejo, a convite da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. A cerimónia decorreu no Salão da Associação. O Senhor 

Presidente, na ocasião, desejou sucessos profissionais e manifestou a disponibilidade do Município.  -----   

- O senhor Presidente informou que no dia 13 de maio reuniu o CLAS – Conselho Local de Ação Social de 

Viana do Alentejo, no salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo. Para além de si, estiveram 

presentes representantes das entidades parceiras deste Conselho. De entre os assuntos abordados, 

destaca-se a apresentação e aprovação do PDS 2019 -2022 – Plano de Desenvolvimento Social 2019-2022 

e do Plano de Ação do CLDS – 4G – Contrato Local de Desenvolvimento Social 4.ª Geração. O PDS resulta 

de uma definição de objetivos prioritários para a promoção do desenvolvimento social local. É um 

instrumento de planeamento onde se encontram definidas as etapas e estratégias a desenvolver em 

resposta às necessidades identificadas como prioritárias, nomeadamente “Emprego, formação e 

qualificação” e “Intervenção familiar e parental”. Relativamente ao “Emprego, formação e qualificação”, 

o Senhor Presidente transmitiu que foram detetados alguns problemas a nível do desemprego pouco 

qualificado, maior desemprego no grupo etário entre os 35 e os 54 anos, tecido empresarial frágil e 
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elevados níveis de iliteracia, entre outros. Nesta área, o CLDS tem como finalidade garantir, junto dos 

jovens e da população em situação de desemprego, o conhecimento das ofertas formativas e de 

educação não formal, bem como monitorizar regularmente o ajustamento entre a oferta formativa e 

expetativas da potencial procura. É ainda intenção do CLDS, ente outras ações, melhorar as competências 

da população ativa no Concelho e melhorar o potencial empreendedor, por via da valorização do 

território e da identificação das áreas com maior potencial de desenvolvimento de projetos. A nível da 

“Intervenção familiar e parental”, o Senhor Presidente referiu que os problemas identificados se centram 

na violência doméstica e igualdade de género, alcoolismo e consumo de substâncias ilícitas, assim como 

lacunas em matéria das competências parentais, entre outros. Foi também apresentado o Plano de Ação 

CLDS-4G a desenvolver no concelho por um período de 36 meses, entre setembro de 2019 e agosto de 

2022. O Senhor Presidente disse que este Plano tem como principal objetivo a inclusão social de grupos 

populacionais do concelho de Viana que revelam maiores níveis de fragilidade social, designadamente a 

população em idade ativa e em situação de desemprego e com baixos níveis de escolaridade e os 

agregados familiares com baixos rendimentos, em situação de risco de exclusão social e com crianças a 

seu cargo. Informou ainda que a Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado é a 

entidade coordenadora local da parceria.  -----------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que também no dia 13 de maio, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio 

Pessoal, esteve presente na inauguração da exposição alusiva ao 50.º aniversário do Diário do Sul, na loja 

W52, na Praça do Giraldo, em Évora.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 14 de maio, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na 

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

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

- O senhor Presidente informou que também no dia 14 de maio, esteve presente no III Fórum Corredor 

Sudoeste Ibérico, que decorreu nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo, em Évora. Recordou que o Corredor Ibérico se trata de um “conceito” de um 

movimento privado e independente de apoio e promoção das regiões transfronteiriças, que ligam Lisboa 

a Madrid, composto pelas regiões do Alentejo e da Extremadura, as quais se encontram numa situação 

secular de isolamento, propiciada pela sua localização periférica, agravada pelas parcas infraestruturas e 

serviços de transporte e comunicações. Pretende-se que este Corredor Ibérico seja, não apenas um 

comboio ou uma infraestrutura específica, mas um espaço onde flui informação, conhecimento, pessoas, 

mercadorias e projetos de futuro. Entre as várias linhas de ação, pretende-se tecer uma rede de 

empresas e entidades de cariz económico e implantar Folhas de Rotas (a título de exemplo, Rota 

UNESCO). Sobre os objetivos atuais, o Senhor Presidente referiu: i) o reconhecimento e compromisso de 
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investimentos em infraestruturas necessárias para o Sudoeste Ibérico e a sua incorporação nos planos de 

infraestruturas dos próximos anos, ii) o desenvolvimento de um grupo de interesse privado formalmente 

constituído e de caráter permanente que zele pelo seguimento e pela continuidade do desenvolvimento 

das redes de comunicação no Sudoeste ibérico e europeu, iii) a concentração dos esforços e atuações na 

linha do “Comboio de Alta Velocidade e de Mercadorias” (2019-2025). Este III Fórum foi composto por 

três painéis de debate: i) “Um corredor que une cidades e países”, ii) “Expetativas das infraestruturas e 

de transporte”, iii) “Um eixo de oportunidades para o Mundo”. Estiveram presentes, para além de 

inúmeros autarcas e empresários, representantes de entidades como a EDIA – Empresa de 

Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e 

Ribatejo, Fundação Luso Espanhola, Fundação Alentejo, IP – Infraestruturas de Portugal, entre outros. 

Este novo projeto será mais uma janela de promoção, divulgação e desenvolvimento desta região e 

consequentemente, deste Concelho.  -----------------------------------------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente referiu que no dia 15 de maio, o Clube de Saúde Sénior de Viana do Alentejo 

participou no Dia do Desporto Sénior, em Évora, promovido pelo Município de Évora. A iniciativa 

decorreu no Complexo Desportivo de Évora e contou com a participação de 400 seniores dos concelhos 

de Évora, Beja e Viana do Alentejo. O Senhor Presidente recordou que o Clube de Saúde Sénior de Viana 

do Alentejo foi criado em abril de 2010 e conta, atualmente, com 60 inscritos das três freguesias do 

Concelho. O programa pretende retardar os efeitos do envelhecimento, atuar na prevenção da doença e 

promover a saúde da população sénior através da prática de exercício físico. O trabalho que tem vindo a 

ser desenvolvido ao longo destes 9 anos já “deu frutos”, com a distinção do Clube de Saúde Sénior a nível 

distrital e nacional, particularmente a distinção por boas práticas na área do envelhecimento ativo, o 

Prémio Autarquias pela melhor contribuição autárquica e ainda o Prémio Reconhecimento Social.  --------    

- O senhor Presidente referiu que nos dias 16 e 17 de maio decorreu o X Congresso “Aprender no 

Alentejo”, promovido pelo Departamento de Pedagogia e Educação, da Escola de Ciências Sociais da 

Universidade de Évora, pelo Centro de Investigação em Educação e Psicologia da mesma Universidade e 

pela Universidade Popular Túlio Espanca / Universidade de Évora. No dia 16 de maio, na Sessão de 

Abertura, esteve presente o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal. Decorreram depois os trabalhos 

sobre temas como “O presente da Educação no Alentejo” e “O futuro da Educação no Alentejo”. No dia 

17 de maio foram celebrados os 10 anos da Universidade Popular Túlio Espanca, com atuações dos vários 

polos da referida Universidade Popular, nomeadamente o de Viana do Alentejo. Disse o Senhor 

Presidente ter estado presente com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal. A iniciativa decorreu no 

Colégio do Espírito Santo, em Évora.  -----------------------------------------------------------------------------------------   
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- O senhor Presidente informou que no dia 16 de maio reuniu o Conselho Municipal da Juventude de 

Viana do Alentejo, nos Paços do Concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 17 de maio, todo o executivo em regime de permanência 

participou no almoço comemorativo do aniversário da ADIA – Associação de Defesa dos Idosos de Aguiar, 

que decorreu no Salão da Antiga Cooperativa, naquela localidade.  --------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 18 de maio, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na II 

Gala do Sport Club Alcaçovense, precedida de jantar. A iniciativa decorreu no Pavilhão Multiusos do 

Clube.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 21 de maio, todo o executivo em regime de permanência 

recebeu a Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Dra. Maria do Céu Albuquerque, 

na sua visita às obras de Conservação, Requalificação e Musealização do Santuário de Nossa Senhora 

D’Aires. Esta deslocação realizou-se no âmbito da visita às obras financiadas pelo Programa Operacional 

Regional do Alentejo 2020. Estiveram presentes, para além de membros do Conselho Económico da 

Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo (Senhor Padre Manuel Manso, Dr. Rui Pão-Mole, Senhor 

António Machado e Senhor Nuno Cabral), membros da Autoridade de Gestão do 2020 / CCDRA – 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (Eng.º Hélder Guerreiro, Dra. Maria 

do Carmo Ricardo e Eng.ª Ana Prates) e representantes das empresas de construção (Eng.º Raul 

Fernandes) e de fiscalização (Eng.º Ricardo Campos).  

- O senhor Presidente referiu que ainda no dia 21 de maio, esteve presente na reunião mensal do 

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

Ponto quatro) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso 

de competência subdelegada em matéria de administração urbanística - A Câmara tomou 

conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente, no uso de competência 

subdelegada em matéria de administração urbanística.   ------------------------------------------------------------------ 

Ponto cinco) Proposta de ratificação da 15.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 15.ª alteração ao Orçamento da Despesa.   ----------------------------------------------------------- 

Ponto seis) Proposta de ratificação da 11.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 11.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais.  -------------------------------------  

Ponto sete) Proposta de aprovação da 16.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 aprovou a 16.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa.  -----------------------------------------   
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Ponto oito) Proposta de aprovação da 12.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 aprovou a 12.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.  ---------------------- 

Ponto nove) Proposta de fixação do número máximo de inscrições para o Programa Ocupacional de 

Tempos Livres “Summer 2019”, do preço das respetivas inscrições e do preço das refeições – 

Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano foi apresentada a seguinte proposta quanto 

ao Programa Ocupacional de Tempos Livres “Summer 2019”: 

A) Número máximo de inscrições por freguesia: 

- Freguesia de Aguiar – 60;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Freguesia de Viana do Alentejo – 60.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

B) Montante a pagar pela inscrição, de acordo com os escalões de rendimentos da Segurança Social: 

> 1.º Escalão – 7,50 €;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

> 2.º Escalão – 15,00 €;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

> 3.º Escalão – 22,50 €;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

> 4.º Escalão – 30,00 €;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

> 5.º Escalão – 37,50 €.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

C) Preço das refeições: 

> Crianças e adultos – 2,00 €.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

D) O programa terá início a 24 de junho e terminará a 31 de agosto de 2019.  -------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte considerou que os valores propostos são elevados.  -----------------  

- O senhor Presidente realçou que, de ano para ano, o Município tem tentado aumentar a qualidade 

deste serviço prestado à população e que a receita arrecadada não chega a cobrir metade dos custos 

inerentes ao Programa.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, atendendo a que a receita não cobre a despesa, considerou que 

pouca diferença faria se o Município arrecadasse um pouco menos e baixasse os montantes a pagar pelos 

participantes. Disse este Vereador que este Programa é uma boa alternativa mas as pessoas que não têm 

onde deixar os filhos “são quase obrigadas a aderir a ele” e daí que considera que os montantes a pagar 

deveriam ser mais baixos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente disse ao senhor Vereador Luis Miguel Duarte que ele poderá sempre apresentar 

uma proposta concreta…  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que já anteriormente “fez contas” e chegou à conclusão 

que o montante arrecadado pelo Município, por via destes pagamentos, é insignificante… -------------------  
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- O senhor Presidente referiu que no período de dez dias úteis, corresponde sensivelmente a uma 

quinzena, uma pessoa com mais dificuldades financeiras paga 0,75 € (setenta e cinco cêntimos) por dia, 

montante que não lhe parece exagerado. Disse ainda o senhor Presidente que o número de quinzenas foi 

aumentado, tentando responder às propostas dos utilizadores, por via dos inquéritos que preencheram. 

Disse ainda que o número de participantes foi alargado, já no ano passado, de quarenta e cinco para 

sessenta e que os montantes ora propostos foram os mínimos a que se conseguiu chegar. O senhor 

Presidente realçou que esta oferta de qualidade proporcionada aos jovens e famílias exige alguma 

contrapartida, embora pequena.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente, a este respeito, disse que se o Município não proporcionasse este Programa, 

as famílias teriam de encontrar outras alternativas, seguramente bastante mais dispendiosas. Disse ainda 

que até por uma questão de valorização dos serviços colocados à disposição, a sua opinião é favorável à 

proposta apresentada.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Votada a proposta, foi a mesma aprovada com dois votos favoráveis, um voto contra por parte do senhor 

Vereador Luis Miguel Duarte por considerar elevados os montantes a pagar e uma abstenção por parte 

do senhor Vereador José Filipe Cruz.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de deliberação sobre início de procedimento relativo à alteração do Regulamento 

Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência Económica do Concelho de Viana do Alentejo  

– Com base na informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e nos termos do n.º 1 do 

artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

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

Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, desencadear o procedimento de alteração do 

Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo por Carência Económica do concelho de Viana 

do Alentejo, fixando o prazo de 30 dias seguidos, contados da publicitação do início do procedimento na 

página oficial do Município, para a receção de eventuais contributos.  ----------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de definição de diversas matérias no âmbito do Regulamento Municipal dos 

Expositores das Atividades Económicas da Feira Anual das Alcáçovas “Feira do Chocalho” – Nos termos 

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

Expositores das Atividades Económicas da Feira Anual das Alcáçovas “Feira do Chocalho”, a Câmara 

deliberou por unanimidade: 

a) Que a Feira do Chocalho de 2019 decorra entre os dias 26 e 28 de julho;  ---------------------------------------  

b) Que os horários de abertura e encerramento dos Stands de Exposição sejam os seguintes:_ 

     > 26 de julho (6.ª feira) – das 19:30 horas às 00:00 horas;  -----------------------------------------------------------  

     > 27 de julho (sábado) – das 18:30 horas às 00:00 horas;  ------------------------------------------------------------  
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     > 28 de julho (domingo) – das 18:30 horas às 00:00 horas.  ----------------------------------------------------------  

c) Que o período de inscrições para a Feira do Chocalho de 2019 decorra entre os dias 3 e 28 de junho;  

d) Que os preços relativos à ocupação de Stands na Feira do Chocalho de 2019 sejam os seguintes: 

1) Zona Institucional, Empresarial e de Exposição: 

- Stands de 9 m2 (3x3) a ocupar por organizações sedeadas no concelho …………………………………….. 0,00 €; 

- Stands de 9 m2 (3x3) a ocupar por organizações não sedeadas no concelho …………………… 60,00 € + IVA; 

- Stands de 9 m2 (3x3) a ocupar por Empresários/Artesãos que desenvolvem a atividade Chocalheira, 

Municípios convidados e Municípios/Entidades em representação do Património UNESCO …………. 0,00 €; 

2) Zona de Tasquinhas: 

- Stands de 9 m2 (3x3) a ocupar por organizações sedeadas no concelho ……………………….. 105,00 € + IVA; 

- Stands de 9 m2 (3x3) a ocupar por organizações não sedeadas no concelho …………………  210,00 € + IVA; 

Os preços propostos para os Stands, referem-se ao primeiro espaço/módulo a atribuir a cada uma das 

entidades sendo que, no caso de pretenderem mais do que um, o preço a cobrar corresponderá à 

totalidade do custo suportado pelo Município com o seu aluguer.  ---------------------------------------------------  

O senhor Presidente realçou o esforço do Município no sentido de manter os preços praticados no ano 

anterior, apesar de ter de suportar um montante mais elevado pelo aluguer dos Stands em 2019, face aos 

montantes verificados em 2018.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença ao Grupo 

Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo para a realização de um passeio de motas antigas “VI Rota 

dos Licores e dos Sabores”, no dia 19 de maio de 2019 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho 

do senhor Presidente de 17 de maio de 2019 através do qual foi concedida licença ao Grupo Motard “Os 

Xananas” de Viana do Alentejo para a realização do Passeio de Motas Clássicas “VI Rota dos Licores e dos 

Sabores”, no dia 19 de maio de 2019.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que isentou a Sociedade União 

Alcaçovense do pagamento das taxas relativas à emissão de uma licença de ruido, para a realização de 

um baile na esplanada da sua sede, no dia 11 de maio de 2019 – A Câmara ratificou por unanimidade o 

despacho do senhor Presidente de 10 de maio de 2019 através do qual foi concedida à Sociedade União 

Alcaçovense a isenção do pagamento das taxas devidas pela concessão da licença especial de ruido 

relativa à realização de um baile ao ar livre, no dia 11 de maio de 2019. 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 a iniciativa em causa tem interesse municipal. A receita não arrecadada devido à 

isenção é de 52,54 € (cinquenta e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos), isto nos termos do n.º 3 do 

artigo 12.º do referido Regulamento.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença de 

ruido à Sociedade União Alcaçovense, para a realização de um baile na esplanada da sua sede, no dia 

11 de maio de 2019 - A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 10 de 

maio de 2019 através do qual foi concedida à Sociedade União Alcaçovense a licença especial de ruido 

para a realização de um baile ao ar livre, no dia 11 de maio de 2019. ------------------------------------------------- 

Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central, com destino ao projeto conjunto “Modernização AC2020” – A Câmara deliberou por 

unanimidade transferir para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a importância de 

6.694,68€ (seis mil seiscentos e noventa e quatro euros e sessenta e oito cêntimos), no âmbito do Projeto 

conjunto “Modernização AC2020”.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral de Aguiar da Associação dos 

Amigos Aguiarenses, como comparticipação na organização do 1.º Encontro de Grupos – Nos termos da 

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

transferir para a Associação dos Amigos Aguiarenses, à qual pertence o Grupo Coral de Aguiar, a 

importância de 400,00€ (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas de realização do 1.º 

Encontro de Grupos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do 

Alentejo, como comparticipação nas despesas inerentes a atividades a desenvolver dirigidas a crianças 

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

por unanimidade transferir para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo, a importância de 

2.600,00€ (dois mil e seiscentos euros), como comparticipação nas despesas relativas à realização de 

atividades dirigidas a crianças e jovens, entre 24 de junho e 31 de agosto de 2019.  ------------------------------ 

Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas, 

como comparticipação nas despesas inerentes a atividades a realizar no âmbito da Romaria do Espirito 

Santo em honra de Nossa Senhora da Esperança – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Fábrica da 

Igreja Paroquial de Alcáçovas, a importância de 400,00€ (quatrocentos euros), como comparticipação nas 

despesas inerentes a atividades a realizar por ocasião da Romaria do Espirito Santo, que decorrerá em 

Alcáçovas no dia 9 de junho de 2019.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas, 

como comparticipação nas despesas inerentes à realização de um Almoço Solidário  – Nos termos da 

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

transferir para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas, a importância de 100,00€ (cem euros), como 
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comparticipação nas despesas de realização de um almoço solidário que decorreu no dia 19 de maio de 

2019.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto vinte) 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: 

- Para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense / Ballet e Sevilhanas – 693,90 € (seiscentos e 

noventa e três euros e noventa cêntimos);   ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Para o Grupo Coral Feminino Etnográfico Paz e Unidade de Alcáçovas – 356,40 € (trezentos e cinquenta 

e seis euros e quarenta cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e um) Proposta de renovação da concessão de exploração do Bar do Cineteatro Vianense –  

A concessionária do Bar do Cineteatro de Viana do Alentejo – Maria João Calhau Caeiro – solicitou, nos 

termos da cláusula quinta do caderno de encargos do respetivo procedimento, a renovação da concessão 

por novo período de três anos. O senhor Presidente fez notar o bom desempenho da concessionária 

durante os dois períodos de três anos do contrato e informou que dos contactos prévios com ela 

realizados, com vista à eventual renovação da concessão de exploração, resultou a pertinência da 

alteração da prestação mensal a pagar.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, o senhor Presidente pôs a votação a proposta de renovação da concessão de exploração do Bar do 

Cineteatro de Viana do Alentejo por novo período de três anos, mediante o pagamento de uma prestação 

mensal de 150,00 € (cento e cinquenta euros) acrescida de IVA. Esta proposta foi aprovada por 

unanimidade.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e dois) Proposta de anulação das deliberações que atribuíram aos alunos Miguel Pacheco 

Marques e Catarina Alexandra Rodrigues Caleiro o apoio de 50% dos passes escolares – Nos termos da 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e por solicitação dos respetivos encarregados 

de educação dos alunos, a Câmara deliberou por unanimidade cancelar os apoios relativos aos passes 

escolares dos alunos Miguel Pacheco Marques e Catarina Rodrigues Caleiro, em virtude dos mesmos 

terminarem as aulas a 5 de junho de 2019, não se justificando a aquisição do passe escolar para esse mês. 

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

Ponto vinte e três) Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo, bem como da 

isenção do pagamento das respetivas taxas – Na sequência do pedido formulado pelo senhor 

Comandante do Destacamento Territorial da GNR de Montemor-o-Novo e da informação que a propósito 

foi elaborada pela Divisão de Administração Urbanística e Processual, a Câmara deliberou por 

unanimidade proceder à marcação de lugares de estacionamento destinados a viaturas da GNR, na 
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Travessa do Salão, em Viana do Alentejo. Também por unanimidade foi deliberado colocar a sinalização 

rodoviária adequada de forma a que a Travessa do Salão passe a ter um único sentido de trânsito, 

concretamente da Rua do Progresso para a Rua do Posto.  -------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade isentar a GNR do pagamento das taxas devidas pela marcação dos 

lugares de estacionamento, ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 9.º do Regulamento da Tabela de 

Taxas deste Município.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e quatro) Proposta de deliberação sobre a legalização das construções existentes na Horta 

do Ramalhão, em Viana do Alentejo, de que é requerente Laura da Silva Vieira, após parecer favorável 

da Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (processo n.º 226/17) – 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, a Câmara deliberou por unanimidade permitir a 

legalização das construções existentes na Horta do Ramalhão, em Viana do Alentejo.  -------------------------- 

Ponto vinte e cinco) Proposta de deliberação sobre o deferimento da legalização da obra sita na Rua Dr. 

Júlio Pereira Garrido, 38 e Rua dos Vencedores, 45 e 47, em Alcáçovas, de que é requerente Joaquim 

António Banha Fontes e a que se refere o processo n.º 66/19 – Nos termos da Informação Técnica da 

Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 66/19, cujo requerente é 

Joaquim António Banha Fontes, a Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido de legalização da 

obra localizada na Rua Dr. Júlio Pereira Garrido, n.º 38 e Rua dos Vencedores, n.ºs 45 e 47, em Alcáçovas. 

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

Ponto vinte e seis)  Proposta de fixação das datas de abertura e encerramento das Piscinas Municipais 

na época balnear de 2019, dos dias de encerramento de cada Piscina, dos horários de funcionamento e 

dos respetivos preços – Com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou por unanimidade o seguinte, quanto ao funcionamento das Piscinas Municipais do 

concelho, na época balnear de 2019: 

- A abertura ocorrerá no dia 15 de junho de 2019 e o encerramento ocorrerá a 8 de setembro de 2019;   

- A Piscina Municipal de Viana do Alentejo encerrará semanalmente à segunda-feira e a Piscina Municipal 

de Alcáçovas encerrará semanalmente à terça-feira;   ---------------------------------------------------------------------- 

- O horário de funcionamento é entre as 10:00 horas e as 20:00 horas;  --------------------------------------------- 

- Os preços a praticar são os seguintes: 

» Crianças até aos 10 anos e adultos com 65 ou mais anos de idade – Isentos (categoria A);  ------------------ 

» Jovens com idade compreendida entre os 11 e os 16 anos – 1,50 € (categoria B1);  ---------------------------- 

» Conjunto de 10 bilhetes da categoria B1 – 12,50 € (categoria B2);  -------------------------------------------------- 

» Conjunto de 25 bilhetes da categoria B1 – 27,50 € (categoria B3);  -------------------------------------------------- 
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» Utentes entre os 17 e os 64 anos de idade – 1,75 € (categoria C1);  ------------------------------------------------- 

» Conjunto de 10 bilhetes da categoria C1 – 15,00 € (categoria C2).  -------------------------------------------------- 

- Os portadores de cartão jovem terão um desconto de 40%. ---------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e sete)  Pedido de autorização para realização de baile ao ar livre, em Viana do Alentejo, 

com a consequente interdição do trânsito automóvel – Na sequência do pedido apresentado por 

Ricardo Jorge da Luz Ribeiro e tendo em conta a informação que a propósito foi elaborada pela Divisão de 

Administração Urbanística e Processual, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização de 

um baile e espetáculo musical, no dia 1 de junho de 2019, na Rua da Água Abaixo, em Viana do Alentejo, 

a partir das 18:00 horas e até às 2:00 horas do dia 2 de junho de 2019, com a consequente interdição do 

trânsito automóvel na Rua e período referidos.  ---------------------------------------------------------- 

 

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 de Divisão de Gestão de Recursos, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

  

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


