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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 17/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 17 / 07 / 2019 
 

 

PRESENÇAS 
PRESIDENTE:   BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 
                          JOAQUIM MARIA PINTO BENTO, em substituição de Luis Miguel Fialho Duarte                           

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 16:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA, Vice-
Presidente, por motivos de férias 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 11/07/2019 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.302,78 € 

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  ...................................................................................................     1.283.631,65 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ...........................................................................................................    439.431,62 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...........................................................................................................        1.911,17 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 7.964,67 € 

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

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

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

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  .................................................................................................  51.374,75 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................    42.374,75 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .........................................................................................................  116.086,97 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................  126.076,93 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...........................................................................................................    44.730,95 € 

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

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000501-1 DPRA  ............................................................................................... 250.000,00 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  .............................................................................................................. 34.417,81 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  1.287.934,43 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .......................................................................................................................……….   1.167.540,92 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................ 120.393,51 € 
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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 3 de julho de 2019; ----------------------------- 

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

4.  Proposta de ratificação da 21.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------- 

5.  Proposta de ratificação da 16.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------- 

6.  Proposta da 22.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------------------------- 

7.  Aprovação da 17.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------- 

8.  Aprovação da 12.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ---------------------------- 

9.  Proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da Oficina Domiciliária; ---------------------------- 

10.  Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses; --------------------------- 

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

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

12.  Proposta de transferência de verba para a Cáritas Arquidiocesana de Évora, no âmbito do Protocolo 

para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género; ----------------------------------------- 

13.  Proposta de ratificação do Protocolo celebrado com o Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo, relativo a Formação em Contexto de Trabalho; ---------------------------------------------------------- 

14.  Proposta de transferência de verba para a AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão de 

Água Pública no Alentejo, na sequência da deliberação do Conselho Executivo e da Assembleia 

Intermunicipal da referida Associação quanto à subscrição do capital social previsto no Acordo 

Parasocial (anos de 2019 e 2020); ---------------------------------------------------------------------------------------- 

15.  Deliberação relativa ao exercício ou não do direito de preferência quanto ao imóvel sito no lote n.º 9 

da Zona Industrial de Viana do Alentejo, propriedade de Luís A. Garcia Lda.; ------------------------------ 

16.  Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o 

Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar; --------------------------------------------------------------------------------- 

17.  Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o 

Sport Club Alcaçovense; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.  Proposta de abertura de Procedimento Concursal Comum para constituição de relação jurídica de 

emprego em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 

preenchimento de um posto de trabalho de Assistente Operacional da carreira e categoria de 

Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais); ------------------------------ 
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19.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença especial de ruído a 

Armando Inácio Teixoeira Grilo; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença especial de ruído a 

Vera Lúcia Brissos Gonçalves; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.  Pedido de licença especial de ruído por parte da Associação dos Amigos Aguiarenses, por ocasião 

das festas de Verão em Aguiar; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.  Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, 

requerida pela Associação dos Amigos Aguiarenses; ----------------------------------------------------------------- 

23.  Pedido de autorização para realização de uma vacada popular, promovida pela Associação dos 

Amigos Aguiarenses, por ocasião das festas de Verão em Aguiar; ----------------------------------------------- 

24.  Pedido de autorização para realização da 11.ª Maratona BTT de 2019, promovida pela Associação 

Galopar & Pedalar – Clube BTT de Aguiar; ------------------------------------------------------------------------------ 

25.  Pedido de Redução de Taxas (Processo n.º 116/19 DAUP); ------------------------------------------------------- 

26.  Proposta de transferência de verbas para a Associação Tauromáquica Alcaçovense. ----------------------- 

O Senhor Presidente, referiu que por e-mail enviado pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte, tomou 

conhecimento da sua impossibilidade de estar presente na reunião de hoje, por motivos profissionais. 

Nos termos do disposto no artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na atual redação, este 

Vereador fez-se substituir pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da Lista da CDU – Sr. Joaquim 

Maria Pinto Bento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que o senhor Vice-Presidente se encontra de férias, tendo proposto a 

justificação da respetiva falta. Mediante votação por escrutínio secreto, da qual resultou unanimidade, 

foi a falta justificada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Neste período, o senhor Presidente informou que já foi divulgado o programa da Feira do Chocalho, que 

decorrerá em Alcáçovas entre os dias 26 e 28 de julho. Na noite de abertura, dia 26 de julho, atuarão, no 

palco principal, Pedro Mestre & Convidados, no espetáculo “Sons do Mediterrâneo”. No mesmo palco e 

no domingo, dia 28, atuará Raquel Tavares. Do programa fazem ainda parte as atuações musicais dos 

Grupos Corais da Freguesia; o espetáculo “Sons da Tradição”, do Caniço (Arquipélago da Madeira) e o 

espetáculo “De mãos dadas com a música”, com a Banda Filarmónica da Sociedade União Alcaçovense e 

das alunas da Escola de Dança da Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense, no palco tradições. À 

música juntar-se-ão o artesanato, exposições, tasquinhas, feira franca e tauromaquia, para além do 

Summer Legacy, promovido pela Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense. Na Praça Agropecuária 
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decorrerá a segunda edição da Mostra Agropecuária, com exposição de animais (equinos, ovinos, 

caprinos, bovinos, aves e muares) e, no mesmo espaço, terá lugar o IV Concurso Regional de Alcáçovas do 

Rafeiro Alentejano, organizado pela Associação de Criadores do Rafeiro Alentejano. Decorrerá ainda um 

conjunto de atividades equestres dinamizadas pela Associação Tauromáquica Alcaçovense, o VI Passeio a 

Cavalo “Miguel Grave” e o Passeio “Rota da Transumância”, promovido pelo Projeto Alcáçovas Outdoor 

Trails, da Associação dos Amigos das Alcáçovas. Estará também patente a exposição “Dieta Mediterrânica 

– Património Cultural Imaterial da Humanidade” e a exposição itinerante “O Plastoceno: a Era do 

Plástico”. O senhor Presidente recordou que a Feira do Chocalho é organizada pelo Município e pela 

Junta de Freguesia de Alcáçovas, em parceria com várias Associações e entidades locais, a quem 

agradeceu todo o envolvimento e parceria. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou que no dia 26 de julho será inaugurada a exposição permanente no Paço 

dos Henriques, em Alcáçovas, no âmbito do Projeto PAGUS. Recordou que este é um projeto 

museográfico pioneiro, enfocado na promoção de marcas identitárias do território com impacto 

relevante para a região, como é o Fabrico dos Chocalhos, consagrado como Património Cultural Imaterial 

da Humanidade com Necessidade de Salvaguarda Urgente pela UNESCO – Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 2015. Recordou ainda que o referido projeto se 

traduziu num investimento de 450.000,00€ (quatrocentos e cinquenta mil euros), cofinanciado em 75% 

pelo Programa Operacional Alentejo 2020, na sequência da aprovação da candidatura efetuada. ----------- 

O Senhor Presidente informou que já se encontram abertas as inscrições para a iniciativa municipal “Praia 

Ida e Volta 2019”. A referida iniciativa, à semelhança de anos anteriores, tem como finalidade levar à 

praia de Troia, munícipes do Concelho que de outra forma não teriam oportunidade de desfrutar de uma 

ida à praia. As viagens decorrerão em dois períodos: dias 6, 7, 12 e 13 de agosto, para as freguesias de 

Alcáçovas e Aguiar; dias 20, 21, 26 e 27 de agosto para as freguesias de Viana e Aguiar. Os interessados 

poderão fazer a sua inscrição até ao dia 26 de julho no Balcão Municipal da Câmara ou nas Bibliotecas de 

Aguiar e de Alcáçovas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente relembrou que três doces do Concelho de Viana do Alentejo estão entre os 140 

nomeados que passaram à segunda fase eliminatória das 7 Maravilhas Doces de Portugal, concretamente 

o Bolo Real de Alcáçovas e a Lampreia de Ovos, ambos da Padaria do Ernesto e as Queijadas de Requeijão 

da Casa Maria Vitória. Recordou e sublinhou que as votações, já abertas, decorrerão até ao dia 24 de 

julho, e que os números para os quais se deve ligar para efeitos de votação, são os seguintes: ----------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------• Bolo Real de Alcáçovas 

(Padaria do Ernesto) – 760 107 107; ---------------------------------------------------------- 

• Lampreia de Ovos (Padaria do Ernesto – 760 107 109; ----------------------------------------------------------------- 
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• Queijadas de Requeijão (Casa Maria Vitória) – 760 107 111. ----------------------------------------------------------

Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

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

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

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 3 de julho de 2019 – O senhor 

Vereador José Filipe Cruz sugeriu que a aprovação desta ata passe para a próxima reunião dado que o 

senhor Vereador Luis Miguel Duarte, que esteve presente na reunião a que a ata se refere, hoje está 

ausente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta sugestão foi acolhida por unanimidade, devendo a aprovação da ata relativa à reunião de 3 de julho 

de 2019, integrar a ordem de trabalhos da reunião de 31 de julho corrente. --------------------------------------- 

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 3 de 

julho decorreu uma reunião de avaliação com vários professores do Pólo de Viana do Alentejo da 

Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora, na qual esteve presente, acompanhado pelo 

Técnico do Município que coordena o referido Pólo. A reunião, que decorreu nos Paços do Concelho, teve 

como principais objetivos fazer um balanço do ano letivo que terminou e acolher propostas e sugestões, 

visando sempre a melhoria de alguns aspetos. ---------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente referiu que no dia 4 de julho com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, esteve 

presente no espetáculo de abertura dos “Serões de 5.ª feira”, no qual atuou a Tuna do Pólo de Viana do 

Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca / Universidade de Évora. A iniciativa, promovida pela 

Fundação INATEL – Delegação de Évora, decorreu nas suas instalações, no Palácio do Barrocal, em Évora. 

Atuaram também a Tuna do Pólo de Alandroal e o Grupo de Cavaquinhos da Academia INATEL. O convite 

foi enviado pela entidade promotora da iniciativa. ------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que no dia 6 de julho, com o senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve 

presente na quarta e última prova do Campeonato Regional de Jovens da Associação Regional do Baixo 

Alentejo de Pesca Desportiva, prova que decorreu no Rio Xarrama, em Aguiar e na qual participaram 16 

jovens atletas divididos em quatro escalões – iniciados, juvenis, juniores e esperanças. O atleta Daniel 

Mendes, do Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo, sagrou-se, pela primeira vez, campeão 

regional de juniores. O Senhor Presidente, em nome do Executivo Municipal, endereçou as felicitações ao 

atleta e ao Clube, bem como a todos os participantes neste Campeonato Regional. -------------------------  

O senhor Presidente informou que também no dia 6 de julho, com o senhor Vereador Paulo Manzoupo e 

com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, assistiu ao espetáculo de final de ano da Classe de Dança 
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da Associação Equestre de Viana do Alentejo, denominado “Palavra de Mulher” e que decorreu no 

Cineteatro Vianense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que no dia 7 de julho, com o senhor Vereador Paulo Manzoupo e com o 

Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, esteve presente no espetáculo de final de ano da Escola de 

Dança da Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense, denominado “Maléfica” e que decorreu no 

Cineteatro Vianense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que no dia 8 de julho, recebeu, nos Paços do Concelho, vários jovens que 

estão inscritos no programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, uma iniciativa do IPDJ – 

Instituto Português do Desporto e Juventude e à qual o Município de Viana aderiu pelo segundo ano 

consecutivo. Esta reunião teve como principal objetivo a apresentação dos jovens e o seu acolhimento. O 

Senhor Presidente recordou que cada projeto tem a duração de duas semanas e consiste na 

sensibilização das populações para a preservação da natureza e em efetuar a vigilância fixa e móvel em 

áreas definidas pelo Município. Relembrou ainda que as inscrições podem ser efetuadas até 5 dias úteis 

antes do início de cada projeto/quinzena, através da hiperligação http://bit.ly/VJNF-

InscriçõesJovens2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente referiu que no dia 9 de julho, esteve presente na reunião mensal do Conselho 

Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, em Viana do Alentejo. ------------------- 

O senhor Presidente informou que também no dia 9 de julho, esteve presente numa reunião do Conselho 

Regional da CCDRA - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, que decorreu 

no auditório desta Comissão. Dos vários pontos abordados, sublinha-se o ponto de situação do Programa 

Operacional Regional do Alentejo – Alentejo 2020, o ponto de situação da Estratégia do Portugal 2030 e a 

assinatura de adendas dos PDCT – Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial. Estiveram 

também presentes nesta reunião o Senhor Ministro do Planeamento, Dr. Nelson de Souza e a Senhora 

Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Dra. Maria do Céu Albuquerque. --------------- 

O senhor Presidente informou que no dia 11 de julho, com o senhor Vereador Paulo Manzoupo e com o 

Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, esteve presente nas Piscinas Municipais de Viana do Alentejo, 

numa visita às crianças inscritas na segunda quinzena do Programa Summer. Às crianças das três 

freguesias – Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo e aos respetivos monitores, foram dadas as boas 

vindas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente recordou que entre os dias 12 e 14 de julho decorreu a 9.ª edição do Festival Jovem 

– “Abana Viana”, na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo. Esta edição teve como cabeças de cartaz 

Supa Squad e Mundo Segundo & Sam the Kid. No dia 12 de julho, atuaram DÁ/CÁ, num tributo à banda 

AC/DC, Supa Squad e, no Sound Spot After Hours, o DJ EDU e D-Maniac. No dia 13, segundo dia do 

https://bit.ly/VJNF-Inscri%C3%A7%C3%B5esJovens2019?fbclid=IwAR3KaC_0rUheAoIH1J3aU2VURQ6PEZAwHtNWI0Ncu_Pk-C85gCTYmOro0-Y
https://bit.ly/VJNF-Inscri%C3%A7%C3%B5esJovens2019?fbclid=IwAR3KaC_0rUheAoIH1J3aU2VURQ6PEZAwHtNWI0Ncu_Pk-C85gCTYmOro0-Y
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festival, atuaram Pura Mob Keys e Mundo Segundo & Sam The Kid, seguindo-se, no Sound Spot After 

Hours, o DJ Galvanize e Krash. No terceiro e último dia do festival, atuaram Miguel Bravo e no Sound Spot 

After Hours, DJ Mira. O Senhor Presidente referiu que, planeado a pensar nos mais jovens, este festival 

pretende, todavia, ser um ponto de encontro para vários públicos, num espaço agradável, com oferta de 

diversas atividades para além da música. Durante os três dias, os festivaleiros puderam desfrutar de 

slide/escalada, archery tag, zorBall e do Sunset com uma mega-aula de hidroginástica, no dia 13. Embora 

ainda não tenha sido realizada a reunião de avaliação do evento o senhor Presidente considerou o 

balanço global bastante positivo, reconhecendo-se naturalmente a existência de aspetos a melhorar. -----

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

O senhor Presidente referiu que no dia 16 de julho, com o Técnico do Município afeto ao Serviço 

Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo, esteve presente na sessão de “Divulgação e 

funcionamento do módulo e divulgação da plataforma”, no âmbito do SIG-GO – Sistema de Informação 

Geográfica de apoio às Alterações Climáticas e Gestão de Operações, que decorreu nas instalações da 

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. Estiveram também presentes o 

senhor Vice-Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, José 

Fernando Paitio e o senhor Comandante do Corpo ativo dos Bombeiros da referida Associação, Miguel 

Fadista. Seguiu-se a Sessão de Apresentação Pública da plataforma SIG-GO e a entrega dos equipamentos 

de operação aos técnicos dos 14 municípios associados da CIMAC, ao CDOS – Comando Distrital de 

Operações de Socorro de Évora, aos Corpos de Bombeiros, à GNR – Guarda Nacional Republicana, à PSP – 

Polícia de Segurança Pública e ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. O Senhor 

Presidente esclareceu que, no sentido de operacionalizar os objetivos do PIAAC – AC – Plano 

Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, a CIMAC candidatou a referida plataforma. O 

objetivo central inscrito para este projeto consiste na produção de uma aplicação SIG para dispositivos 

móveis, acessível via web, de apoio aos processos de adaptação às alterações climáticas e à gestão de 

operações, que reúna e compatibilize todos os dados e informações essenciais para suporte à 

monitorização e avaliação. Informou ainda que o projeto SIG-GO está a ser desenvolvido pela CIMAC em 

parceria com o CDOS de Évora, pela sua extrema relevância no quadro da proteção civil, possuindo um 

indubitável e fundamental conhecimento no que se refere aos principais riscos e vulnerabilidades do 

território, bem como quanto à evolução dos impactos e eventos resultantes das alterações climáticas. --- 

O senhor Presidente informou que também no dia 16 de julho, esteve presente na reunião mensal do 

Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. ----------- 
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Ponto quatro) Proposta de ratificação da 21.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria Bento, 

a Câmara ratificou a 21.ª alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------------   

Ponto cinco) Proposta de ratificação da 16.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria 

Bento, a Câmara ratificou a 16.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. ------------------------------------ 

Ponto seis) Proposta da 22.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria Bento, a Câmara 

aprovou a 22.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------- 

Ponto sete) Aprovação da 17.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria 

Bento, a Câmara aprovou a 17.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------- 

Ponto oito) Aprovação da 12.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com dois 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores José Filipe Cruz e Joaquim Maria 

Bento, a Câmara aprovou a 12.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ---------------- 

Ponto nove) 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 

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 764 – Maria das Dores – Colocação de corrimão nas escadas da porta principal; ---- 

• Titular do cartão n.º 27 – Manuela Maria Branco Garcia – Substituição das torneiras do lava-loiças e do 

lavatório; substituição de fita de estore; envernizar janela de madeira; ---------------------------------------------- 

• Titular do cartão n.º 462 – José Manuel Parreira Sacristão – Substituição de poliban; substituição de 

torneira de lava-loiça; execução de canalização para cilindro. ---------------------------------------------------------- 

Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses – Nos termos 

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

transferir para a Associação dos Amigos Aguiarenses a importância de 765,00 € (setecentos e sessenta e 

cinco euros) como comparticipação nas despesas de aquisição de cancelas reforçadas, a utilizar por 

ocasião da realização de garraiadas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Ponto onze) 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 
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transferir as seguintes verbas para a Associação dos Amigos Aguiarenses, devidas pela prestação dos 

seguintes Grupos: 

- Grupo Coral de Aguiar / 2º trimestre de 2019 – 207,30 € (duzentos e sete euros e trinta cêntimos); ------ 

- Grupo de Flamenco “Las Trianeras” / 1º trimestre de 2019 – 198,90 € (cento e noventa e oito euros e 

noventa cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Grupo de Flamenco “Las Trianeras” / 2º trimestre de 2019 – 312,30 € (trezentos e doze euros e trinta 

cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de transferência de verba para a Cáritas Arquidiocesana de Évora, no âmbito do 

Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género – Nos termos da 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo da alínea c) da cláusula quinta do 

Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género, ratificado na reunião da 

Câmara Municipal de 9 de agosto de 2017, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Cáritas 

Arquidiocesana de Évora, a importância de 2.000,00 € (dois mil euros). --------------------------------------------- 

Ponto treze) Proposta de ratificação do Protocolo celebrado com o Agrupamento de Escolas de Viana 

do Alentejo, relativo a Formação em Contexto de Trabalho – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor 

Presidente de 2 de julho de 2019 que aprovou o Protocolo relativo a Formação em Contexto de Trabalho, 

celebrado com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. Por via deste Protocolo, o Município 

acolheu, entre 2 e 12 de julho de 2019, dois alunos do curso Profissional de Técnico de Informática – 

Sistemas, proporcionando-lhe Formação prática em Contexto de Trabalho. --------------------- 

Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a AMGAP – Associação de Municípios para a 

Gestão de Água Pública no Alentejo, na sequência da deliberação do Conselho Executivo e da 

Assembleia Intermunicipal da referida Associação quanto à subscrição do capital social previsto no 

Acordo Parasocial (anos de 2019 e 2020) – O senhor Presidente da Câmara referiu que o Conselho 

Executivo e a Assembleia Intermunicipal da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão de Água 

Pública no Alentejo, deliberaram sobre a subscrição do capital social previsto no Acordo Parasocial para 

2019, em 2 anos (2019 e 2020). O valor total da subscrição do capital social será de 1.187.364,09 € (um 

milhão cento e oitenta e sete mil trezentos e sessenta e quatro euros e nove cêntimos) cabendo à AMGAP 

– Associação de Municípios para a Gestão de Água Pública no Alentejo, contribuir com 20% desse 

montante, ou seja, 237.472,98 € (duzentos e trinta e sete mil quatrocentos e setenta e dois euros e 

noventa e oito cêntimos). Ao Município de Viana do Alentejo, caberá contribuir com o montante de 

23.247,55 € (vinte e três mil duzentos e quarenta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos), repartido 

entre os anos de 2019 e 2020 (11.623,78 € em cada ano). --------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a transferência da quota parte do Município na subscrição 

do capital social, tendo o senhor Presidente da Câmara, competência delegada pela Assembleia Municipal 

para autorizar a assunção dos compromissos plurianuais daí decorrentes, nos termos da alínea c) do n.º 1 

e do n.º 3, ambos do artigo 6.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro, com a redação dada pelas Leis n.ºs 20/2012 de 14 de maio; 64/2012 de 20 de 

dezembro; 66-B/2012 de 31 de dezembro e 22/2015 de 17 de março. ----------------------- 

Ponto quinze) Deliberação relativa ao exercício ou não do direito de preferência quanto ao imóvel sito 

no lote n.º 9 da Zona Industrial de Viana do Alentejo, propriedade de Luís A. Garcia Lda. – A Câmara 

deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência quanto ao imóvel sito no lote n.º 9 da 

Zona Industrial de Viana do Alentejo, [imóvel que o proprietário Luis A. Garcia Lda. pretende vender pelo 

preço de 90.000,00 € (noventa mil euros).] ----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezasseis) Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar – Sem a presença do senhor Vereador Paulo 

Manzoupo por se encontrar impedido e nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara aprovou, com três votos favoráveis, a proposta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município e o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, a 

vigorar entre 19 de julho de 2019 e 18 de julho de 2020, no montante de 15.150,00 € (quinze mil cento e 

cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezassete) Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com o Sport Club Alcaçovense – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social 

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

Desportivo a celebrar entre o Município e o Sport Club Alcaçovense, a vigorar entre 19 de julho de 2019 e 

18 de julho de 2020, no montante de 36.750,00 € (trinta e seis mil setecentos e cinquenta euros). ------- 

Ponto dezoito) Proposta de abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação 

jurídica de emprego em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 

preenchimento de um posto de trabalho de Assistente Operacional da carreira e categoria de 

Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) – Nos termos das 

disposições conjugadas do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 

anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, 

de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho; 42/2016, de 28 de dezembro; 25/2017, de 30 de maio; 70/2017, 

de 14 de agosto, 73/2017, de 16 de agosto, 49/2018, de 14 de agosto, 71/2018, de 31 de dezembro e pelo 

Decreto-Lei n.º 6/2019, 14 de janeiro; com o artigo 4.º do Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

alterado pelas Leis n.º 3-B/2010, de 28 de abril; 66/2012, de 31 de dezembro e 80/2013, de 28 de 
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novembro; a Câmara deliberou por unanimidade proceder à abertura, pelo prazo de 15 dias úteis a 

contar da data da publicação do respetivo aviso na Bolsa de Emprego Público, de procedimento concursal 

comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo 

em vista o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da carreira e categoria Assistente Operacional 

para exercer funções de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, previsto no Mapa de 

Pessoal deste Município. ------------------------------------------------------------------------------ 

1 – Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro; 84/2015, de 7 de agosto; 

18/2016, de 20 de junho; 42/2016, de 28 de dezembro; 25/2017, de 30 de maio; 70/2017, de 14 de 

agosto, 73/2017, de 16 de agosto, 49/2018, de 14 de agosto, 71/2018, de 31 de dezembro e pelo Decreto-

Lei n.º 6/2019, 14 de janeiro; Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis n.º 3-

B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 80/2013, de 28 de novembro; Decreto 

Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril; Portaria n.º 1553-

C/2008, de 31 de dezembro e Código do Procedimento Administrativo aprovado em anexo ao Decreto-Lei 

n.º 4/2015, de 07 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – Procedimento Prévio: 

2.1 - Para os efeitos previstos no artigo 16.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação 

atual, não está constituída a Entidade Gestora de Requalificação nas Autarquias da Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central – CIMAC, conforme correio eletrónico desta entidade recebido em 11 

de julho de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 – Nos termos do artigo 16.º-A do Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de setembro na atual redação, 

declara-se não existir pessoal em situação de requalificação no Município de Viana do Alentejo. ------------ 

3 – Descrição de funções: 

3.1 – Desempenhar as funções constantes do anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, referido no n.º 2 do artigo 88.º daquele diploma legal, ao 

qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional, na carreira e categoria de Assistente Operacional, 

a afetar à Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos cabendo-lhe conduzir camiões e 

outros veículos automóveis pesados para o transporte de mercadorias e materiais, bem como máquinas 

pesadas de movimentação de terras, gruas e veículos destinados à limpeza urbana ou recolha de lixo. 

Competir-lhe-á orientar e participar nas operações de carga, arrumação e descarga da mercadoria, a fim 

de garantir as condições de segurança e respeitar o limite de carga do veículo; efetuar a entrega da 

mercadoria e documentação respetiva no local de destino e receber o comprovativo da mesma; 

providenciar pelo bom estado de funcionamento do veículo, zelando pela sua manutenção, reparação e 
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limpeza; elaborar relatórios de rotina sobre as viagens que efetuar; manobrar sistemas hidráulicos ou 

mecânicos complementares das viaturas; verificar diariamente os níveis de óleo e água; comunicar as 

ocorrências anormais detetadas nas viaturas; conduzir também viaturas ligeiras. -------------------------------- 

3.2 – A descrição de funções em referência, não prejudica a atribuição ao trabalhador de funções, não 

expressamente mencionadas, que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador 

detenha qualificação, nos termos do n.º 1, artigo 81.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na redação atual. -------------------------------------------- 

4 – Posicionamento remuneratório: A remuneração será determinada com base no Decreto 

Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho e Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, de acordo com 

o disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 29/2019, de 20 de fevereiro que estabelece o valor da 

remuneração base praticada na Administração Pública, sendo a posição remuneratória de referência a 4.ª 

da carreira e categoria de assistente operacional, correspondente ao nível remuneratório 4 da Tabela 

Remuneratória Única: 635,07€. O posicionamento remuneratório é objeto de negociação com o 

empregador público, a qual terá lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal, atento o 

disposto no artigo 21.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado para 2019). --------- 

5 – Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o recrutamento do preenchimento do 

posto de trabalho a ocupar (um posto) e para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 30.º da Portaria n.º 

125-A/2019, de 30 de abril (18 meses). --------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – Local de trabalho: Área do concelho de Viana do Alentejo. --------------------------------------------------------- 

7 – Composição e identificação do Júri do Procedimento Concursal: 

Presidente: José Luis Curto Banha, Encarregado Operacional do Município de Viana do Alentejo; -----------                      

Vogais efetivos: Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia) do Município de 

Viana do Alentejo e João Manuel Pereira dos Santos, Assistente Operacional (Condutor de Máquinas 

Pesadas e Veículos Especiais) do Município de Viana do Alentejo; -----------------------------------------------------                                     

Vogais suplentes: - João Manuel Penetra Lima, Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e 

Veículos Especiais) do Município de Viana do Alentejo; e Álvaro Henrique Fialho Latas, Assistente 

Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) do Município de Viana do Alentejo. ----  

Em caso de ausência ou impedimento do Presidente do Júri, este será substituído pela vogal Paula de 

Lurdes Martins Coelho Piteira. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – Requisitos de admissão: 

8.1 – Os previstos no artigo 17.º da LTFP: 

a) Nacionalidade portuguesa quando não dispensada pela Constituição, por Convenção Internacional ou 

por Lei especial;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) 18 anos de idade completos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se 

propõe desempenhar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de funções; ----------------------------------------- 

e) Cumprimento das leis da vacinação obrigatória; ------------------------------------------------------------------------ 

8.2 – Nível Habilitacional exigido: Os candidatos deverão possuir a escolaridade obrigatória, nos termos 

do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP. Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º da LTFP, não há possibilidade de 

substituição da habilitação literária por formação e ou experiência profissional. ---------------------------------- 

8.2.1 - Requisitos específicos – Os candidatos terão de possuir carta de condução adequada ao exercício 

das funções a que se candidatam. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.3 – O Recrutamento inicia-se de entre os trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, na redação atual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.4 - Em caso de impossibilidade de ocupar os postos de trabalho por recurso aos candidatos 

mencionados no número anterior, proceder-se-á ao recrutamento de trabalhadores com vínculo de 

emprego público a termo resolutivo ou sem vínculo de emprego público, nos termos do n.º 4 de mesmo 

preceito legal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8.5 – Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, 

sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos 

no Mapa de Pessoal do Município de Viana do Alentejo, idênticos ao posto de trabalho para cuja 

ocupação se publicita o presente procedimento. --------------------------------------------------------------------------- 

8.6 - O candidato deve reunir os requisitos referidos no número anterior até à data limite de 

apresentação da candidatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – Métodos de seleção:  

9.1 – Salvo nos casos previstos no ponto 14, os métodos de seleção a utilizar são a Prova de 

Conhecimentos (PC), Avaliação Psicológica (AP) e Entrevista Profissional de Seleção (EPS), sendo de 

carácter eliminatório e com as seguintes ponderações: 

a) Prova de conhecimentos (PC) – Ponderação de 45%;  ------------------------------------------------------------------ 

b) Avaliação Psicológica (AP) – Ponderação de 25%; ----------------------------------------------------------------------- 

c) Entrevista Profissional de Seleção (EPS) – Ponderação de 30%. ----------------------------------------------------- 

9.2 – A Classificação Final (CF) será obtida através da média aritmética ponderada das classificações 

quantitativas dos três métodos de seleção que será expressa numa escala de 0 a 20 valores, obtida 

através da seguinte fórmula: 
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CF = (PC x 45%) + (AP x 25%) + (EPS x 30%) ----------------------------------------------------------------------------------- 

9.3 – Cada um dos métodos de seleção utilizados, bem como cada uma das fases que comportem, será 

eliminatório pela ordem enunciada sendo excluído o candidato que obtenha uma valoração inferior a 9,5 

valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou fases seguintes. --------------------- 

9.4 – A Prova de Conhecimentos (PC) será de natureza prática, visando avaliar os conhecimentos 

académicos e ou profissionais e capacidade para aplicar os mesmos a situações concretas no exercício da 

função, incluindo o adequado conhecimento da língua portuguesa. Assumirá a forma oral e será de 

realização individual, valorada numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às 

centésimas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.5 – Avaliação Psicológica (AP) – Com o objetivo de avaliar aptidões, características de personalidade e 

ou competências comportamentais dos candidatos, tendo como referência o perfil de competências 

previamente definido, podendo comportar uma ou mais fases e terá ponderação de 25%. A avaliação 

psicológica será valorada com observância do disposto no n.º 3 do artigo 9.º da Portaria n.º 125-A/2019, 

de 30 de abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.6 – A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) terá ponderação de 30%, será valorada numa escala de 0 a 

20 valores e visa avaliar a experiência profissional e aspetos comportamentais, nomeadamente os 

relacionados com a capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal. A entrevista profissional 

de seleção será avaliada com observância do disposto nos n.ºs 5 e 6 do artigo 9.º da Portaria n.º 125-

A/2019, de 30 de abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – Métodos de Seleção Específicos: No caso dos candidatos abrangidos pelo n.º 2 do artigo 36.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, ou seja candidatos que, estejam a cumprir ou a executar a atribuição, 

competência ou atividade caraterizadoras do posto de trabalho em causa, bem com no recrutamento de 

candidatos em situação de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela 

atribuição, competência ou atividade, os métodos de seleção a utilizar são os seguintes, salvo quando 

afastados por escrito pelos candidatos ao abrigo da referida disposição legal, circunstância em que se 

aplicarão os métodos enunciados em 13: a) Avaliação Curricular (AC) – Ponderação de 45% e b) Entrevista 

de Avaliação de Competências (EAC) – Ponderação de 25% e c) Entrevista Profissional de Seleção (EPS) – 

Ponderação de 30%. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.1 – A classificação final (CF) será obtida através da média aritmética ponderada das classificações 

quantitativas dos três métodos de seleção, que será expressa numa escala de 0 a 20 valores, obtida 

através da seguinte fórmula: 

CF = (AC x 45%) + (EAC x 25%) + (EPS x 30%) -------------------------------------------------------------------------------- 
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10.2 – Cada um dos métodos utilizados será eliminatório pela ordem enunciada, sendo excluído o 

candidato que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo 

aplicado o método ou fase seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.3 – A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos candidatos, ponderando os elementos 

de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar. Incide especialmente sobre as funções que têm 

desempenhado na categoria e no cumprimento ou execução da atribuição, competência ou atividade em 

causa e o nível de desempenho nele alcançado, terá ponderação de 45%. ------------------------------------------ 

10.4 – A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) visa obter informações sobre comportamentos 

profissionais diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o exercício da 

função e terá ponderação de 25%. Para esse efeito será elaborado um guião de entrevista composto por 

um conjunto de questões diretamente relacionadas com o perfil de competências previamente definido, 

associado a uma grelha de avaliação individual, que traduz a presença ou ausência dos comportamentos 

em análise, avaliada segundo níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, 

os quais correspondem respetivamente, às classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. -------------------------- 

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

especial de ruído a Armando Inácio Teixoeira Grilo – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do 

senhor Presidente de 8 de julho de 2019, que concedeu a Armando Inácio Teixoeira Grilo, a licença 

especial de ruido para a realização de um baile na Casa Santos Murteira, em Alcáçovas, no dia 13 de julho 

de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

de ruído a Vera Lúcia Brissos Gonçalves – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor 

Presidente de 11 de julho de 2019, que concedeu a Vera Lúcia Brissos Gonçalves, a licença especial de 

ruido para a realização de um baile de solidariedade na explana da Sociedade União Alcaçovense, no dia 

13 de julho de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e um) Pedido de licença especial de ruído por parte da Associação dos Amigos Aguiarenses, 

por ocasião das festas de Verão em Aguiar – A Câmara deliberou por unanimidade conceder licença 

especial de ruido à Associação dos Amigos Aguiarenses para a realização das Festas de Verão, em Aguiar, 

nos dias 19 a 21 de julho de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e dois) Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial 

de ruído, requerida pela Associação dos Amigos Aguiarenses – A Câmara deliberou por unanimidade 

isentar a Associação dos Amigos Aguiarenses do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença 

especial de ruido para a realização das Festas de Verão, em Aguiar, nos dias 19 a 21 de julho de 2019. Na 

concessão desta isenção foi reconhecido o interesse municipal da iniciativa e tomando conhecimento de 
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que o montante da receita não arrecadada é de 284,32 € (duzentos e oitenta e quatro euros e trinta e dois 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto vinte e três) Pedido de autorização para realização de uma vacada popular, promovida pela 

Associação dos Amigos Aguiarenses, por ocasião das festas de Verão em Aguiar – A Câmara deliberou 

por unanimidade autorizar a realização de uma vacada popular, a promover pela Associação dos Amigos 

Aguiarenses, no dia 21 de julho de 2019, em Aguiar, por ocasião das Festas de Verão. --------------------------  

Ponto vinte e quatro) Pedido de autorização para realização da 11.ª Maratona BTT de 2019, promovida 

pela Associação Galopar & Pedalar – Clube BTT de Aguiar – A Câmara deliberou por unanimidade 

autorizar a realização da 11.ª Maratona BTT de 2019, a promover pela Associação Galopar & Pedalar 

Clube, no dia 21 de julho de 2019, inserida nas Festas de Verão da Freguesia de Aguiar. ------------------------ 

Ponto vinte e cinco) Pedido de Redução de Taxas (Processo n.º 116/19 DAUP) – Nos termos da 

informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 

116/2019, cujos requerentes são Rita Isabel Mendes Marques e Salvador Serrão Bon de Sousa, a Câmara 

deliberou por unanimidade deferir o pedido de redução de 50% das taxas municipais a pagar pelo 

licenciamento das obras de construção de habitação sita na Rua Cidade de Agar, n.º 19 em Aguiar, por 

considerar que os requerentes reúnem as condições previstas na alínea f) do n.º 5 do artigo 9.º do 

Regulamento Municipal da Tabela das Taxas (idade compreendida entre 18 e 35 anos, não sendo titulares 

de outra habitação situada na área do Município). ------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e seis) Proposta de transferência de verbas para a Associação Tauromáquica Alcaçovense –  

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

unanimidade transferir para a Associação Tauromáquica Alcaçovense, as seguintes verbas: 

a) 2.000,00 € (dois mil euros) como comparticipação nas despesas de organização de uma corrida de 

touros a levar a cabo por ocasião da Feira do Chocalho/2019; ---------------------------------------------------------- 

b) 2.000,00 € (dois mil euros) como comparticipação nas despesas referentes a grandes reparações na 

Praça de Touros instalada no Largo da Gamita, em Alcáçovas, propriedade da Associação Tauromáquica 

Alcaçovense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas, tendo a minuta desta ata sido 

aprovada por unanimidade no final da mesma. 
 

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

  

 

Os Vereadores, 
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