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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 21/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 11/09/2019 
 

 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE:   BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          LUIS MIGUEL FIALHO DUARTTE 
                          HELENA ISABEL BARROS TORRÃO                           

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

 FALTAS JUSTIFICADAS:   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 05/098/2019 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.471,57 € 

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  ......................................................................................................  1.352.411,47 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  .............................................................................................................  456.908,75 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...............................................................................................................  36.381,71 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330  .................................................................................................................  7.506,32 € 

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  .................................................................................................  51.300,03 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ................................................................................................................  59.668,25 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .........................................................................................................  118.452,91 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................  123.610,34 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .............................................................................................................  44.708,81 € 

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  .............................................................................................................  34.537,60 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................  1.356.883,04 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................  1.193.660,82 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ...........................................................................................................................  163.222,22 € 
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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 28 de agosto 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.    Abertura das propostas relativas aos divertimentos a instalar na Feira D’Aires/2019; ----------- 

6.    Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense, como comparticipação nas 

despesas inerentes à organização do Baile da Feira em 2019; ----------------------------------------- 

7.    Proposta de transferência de verbas para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, 

como comparticipação nas despesas inerentes à realização de atividades de apoio aos 

tempos livres durante o Verão e para a execução de um furo de captação de água no edifício 

onde funciona a sua sede; ---------------------------------------------------------------------------- 

8.    Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 

de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas inerentes à organização do 6.º 

Festival de Acordeão; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.    Proposta sobre matérias relativas ao funcionamento da Piscina Municipal de Alcáçovas na 

época de inverno 2019/2020; ---------------------------------------------------------------------------------- 

10.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou o apoio de 50% do 

passe escolar a dois alunos do Ensino Secundário; --------------------------------------------------- 

11.  Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para desencadear os 

procedimentos relativos à adjudicação da Empreitada de Construção do Centro Social de 

Aguiar que só originará encargos orçamentais em 2020 e 2021; -------------------------------------- 

12.  Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para desencadear os procedimentos 

relativos à adjudicação da Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao 

Santuário de Nossa Senhora D’Aires, que só originará encargos orçamentais em 2020; ------------------- 

13.  Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Requalificação 

Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, contendo o 

respetivo Projeto de Execução; -------------------------------------------------------------------------------- 
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14.  Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada de Requalificação 

Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires; ------------------- 

15.  Proposta de abertura de Concurso Público para execução da Empreitada de Requalificação 

Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires e designação do 

respetivo júri; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.  Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de 

Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires;  

17.  Proposta de aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição relativo à Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao 

Santuário de Nossa Senhora D’Aires; ------------------------------------------------------------------------- 

18.  Proposta de aprovação do auto de medição único relativo à Empreitada de Reparação do 

Pátio do Centro Escolar de Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------- 

19.  Proposta de deliberação sobre a decisão de conceder a “Bastilha, SA”, na qualidade de 

entidade exploradora do Alojamento Local, sito na Herdade dos Alfanges, em Viana do 

Alentejo, o prazo suplementar solicitado, de 120 dias a contar da receção da notificação, para 

apresentar pedido de legalização das obras executadas sem o prévio licenciamento; ---- 

20.  Proposta de alteração temporária de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo, devida à 

realização da Feira D’Aires/2019; ----------------------------------------------------------------------------- 

21.  Proposta de não aceitação, em 2019, das competências previstas no Decreto-Lei n.º 

116/2019, de 21 de agosto (cogestão das áreas protegidas que constituem a Rede Nacional 

de Áreas Protegidas); --------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.  Proposta de não aceitação, em 2020, das competências previstas no Decreto-Lei n.º 

116/2019, de 21 de agosto (cogestão das áreas protegidas que constituem a Rede Nacional 

de Áreas Protegidas). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que por e-mail enviado pelo senhor Vereador José Filipe Santos Cruz, 

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 sua atual 

redação, este Vereador fez-se substituir pela cidadã Helena Isabel Barros Torrão, em virtude do cidadão 

Joaquim Maria Pinto Bento – que o substituiria por ser o seguinte na lista da CDU – não ter 

disponibilidade para o efeito.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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:  

- O Senhor Presidente recordou que no próximo dia 20 de setembro terá início mais uma edição da 

centenária Feira D’Aires, em Viana do Alentejo. Destacou os cabeças de cartaz – Bárbara Bandeira (20 de 

setembro), Nelson Freitas (21 de setembro) e Quim Barreiros (22 de setembro). Referiu ainda o restante 

programa: no dia 20 de setembro, depois da inauguração, atuará a Classe de Dança da Associação 

Equestre de Viana do Alentejo, seguindo-se o concerto de Bárbara Bandeira; a noite terminará no “Next 

Moments”, com o Dj Lorenzo e a Dj Lady F. No dia 21 de setembro decorrerá o Passeio a Cavalo Feira 

D’Aires 2019 (organizado pela Associação Equestre de Viana do Alentejo), durante a tarde haverá 

animação musical com Luís Simenta, seguindo-se Cante Alentejano, nas vozes do Grupo Coral e 

Etnográfico de Viana do Alentejo, do Grupo Coral Feminino e Etnográfico “Paz e Unidade” de Alcáçovas, 

do Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas, do Grupo Coral de Aguiar e do Grupo Coral Juvenil “Os 

Trabalhadores” de Alcáçovas. Terá ainda lugar uma Garraiada (organizada pela Classe de Dança da 

Associação Equestre de Viana do Alentejo) e o II Concurso do Cão da Serra de Aires. À noite, atuará o 

Grupo de Hip-Hop de Aguiar, seguindo-se o concerto com Nelson Freitas e o “Next Moments”, com o Dj 

Edu, ALIVE e Meninos da Favela. No dia 22 de setembro terá lugar o 19.º Grande Prémio de Atletismo 

Feira D’Aires – Memorial Luís Filipe Branco (organizado pelo Município, o CNA – Clube da Natureza de 

Alvito e o CAVA – Clube de Atletismo de Viana do Alentejo) e a Caminhada Luís Filipe Branco (organizada 

pelo Município e pelo Projeto Alcáçovas Outdoor Trails). No período da tarde, atuará o Grupo de 

Cavaquinhos do Alentejo da A.M.Ar.T – Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas, seguindo-

se Cante Alentejano com o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo, o Grupo Coral “Velha Guarda” de 

Viana do Alentejo e o Grupo Coral Feminino “Cantares de Alcáçovas”. Seguir-se-ão o VI Festival de 

Acordeão (organizado pela Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo) e o X 

Festival de Folclore Feira D’Aires, com a participação do Rancho Etnográfico “Os Camponeses” de 

Arraiolos e o Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo. No dia 22 terá ainda lugar a XIII Grande Corrida de 

Touros, com os cavaleiros Filipe Gonçalves, Luís Rouxinol Jr. e Mara Pimenta, com os Grupos de Forcados 

Amadores de São Manços e de Moura e com touros da Ganadaria do Monte de Cadema (organizada pela 

Associação Equestre de Viana do Alentejo). À noite decorrerá o V Encontro de Música Popular – “Alentejo 

É Nossa Terra” (organizado pela Associação de Cantares Populares Seara Nova), seguindo-se animação 

musical com Jorge Nunes. No dia 23 de setembro atuará o Grupo de Flamenco “Las Trianeras”. O artista 

Quim Barreiros encerrará esta edição da Feira D’Aires. Disse ainda o senhor Presidente que a vertente 

religiosa tem um programa próprio, preparado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo.  -----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- A Senhora Vereadora Helena Torrão referiu que a iluminação pública na Estrada da Quinta de Santa 

Maria, em Viana do Alentejo, só está a funcionar até à propriedade do senhor Inácio Pires, no sentido 

Viana – Quinta do Duque. Perguntou porque é que a partir desse local não está a funcionar 

alternadamente como vinha sendo prática.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que não houve qualquer indicação para que se alterasse esse 

procedimento, referindo que a situação irá ser reportada à EDP.  ------------------------------------------------------ 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou ao senhor Vereador Paulo qual o ponto de situação do 

assunto relativo ao escoamento de águas junto à Horta da senhora D. Emídia Figueiredo, em Viana do 

Alentejo, a que se referiu anteriormente.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Vereador Paulo informou que já foi preconizada uma solução e transmitida essa informação à 

senhora que ainda não decidiu se pretende que seja implementada.  ------------------------------------------------- 

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 28 de agosto de 2019 – Com 

três votos favoráveis foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 28 de agosto de 2019. Não 

participaram na votação os senhores Vereadores Paulo Manzoupo e Helena Torrão, dado que não 

estiveram presentes na reunião a que a ata se refere, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do 

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

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 30 de 

agosto esteve presente na reunião mensal do Conselho de Administração da GESAMB – Gestão 

Ambiental e de Resíduos, EIM, em Évora, em representação da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 4 de setembro, com o Técnico de Turismo do Município, 

Germano Fernandes, esteve presente na cerimónia de lançamento dos “Caminhos de Santiago”, na Igreja 

Matriz de Santiago do Cacém. Trata-se de um projeto da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do 

Alentejo e Ribatejo que atravessa 44 municípios, entre os quais Viana do Alentejo. Este projeto assenta 

em três caminhos pedestres diferentes, num total de 1400 quilómetros: Caminho Central, Caminho 

Nascente e Caminho da Raia, que visam resgatar a história e o simbolismo da fé e da espiritualidade para 

peregrinos e caminhantes, através da oferta de experiências que permitam descobrir paisagens, hábitos e 

tradições, mas sobretudo a vivência do património religioso existente nos diversos territórios. O Senhor 

Presidente recordou que em março de 2018, o Município celebrou um protocolo com a ERTAR com vista à 
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identificação e levantamento dos troços para fins de circulação pedestre e BTT, pontos de interesse e 

recursos logísticos de apoio. No passado mês de agosto, o Plano de Sinalização, com destaque para as 

setas direcionais amarelas e os postes com as vieiras de Santiago, foi aplicado em Viana do Alentejo e 

Aguiar. Disse o Senhor Presidente que, em seu entender, este é mais um projeto que potenciará o 

crescimento, nomeadamente turístico, do nosso Concelho, com benefícios para toda a economia local. 

Recordou ainda o cariz internacional desta rota, que tem como destino a Catedral de Santiago de 

Compostela, em Espanha, sendo a terceira maior rota de peregrinação cristã do mundo. Estiveram 

presentes nesta cerimónia de lançamento a Senhora Secretária de Estado do Turismo, Dra. Ana Mendes 

Godinho; o Senhor Arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho; o Senhor Bispo de Beja, D. José João 

Marcos; o Senhor Bispo de Portalegre, D. Antonino Dias; o Senhor Presidente da ERTAR, Dr. António Ceia 

da Silva; a Senhora Diretora Regional da Cultura do Alentejo, Dra. Ana Paula Amendoeira; representantes 

espanhóis, como Cecília Pereira, Comissária do Jacobeu 2021; Jorge Martinez-Cava, da Federação 

Espanhola das Associações de Caminho de Santiago; Isaías Calvo de la Uz (da S.A. de Xestión do Plan 

Xacobeo) e diversos autarcas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que nos dias 5, 6, 9, 10 e ainda no dia 11 de setembro, decorreram as 

ofertas dos Cadernos de Fichas aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

do Concelho de Viana do Alentejo. O Senhor Presidente recordou que para o ano letivo que agora se 

inicia, o Estado assegura a gratuidade dos manuais escolares aos alunos que frequentem as escolas 

tuteladas pelo Ministério da Educação, tendo o Município oferecido os referidos Cadernos de Fichas, 

traduzindo-se esta medida num investimento superior a 30.000,00€ (trinta mil euros). As entregas 

decorreram nas várias escolas do Concelho e foram acompanhadas pelo Executivo Municipal em regime 

de permanência e por representantes do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. O Senhor 

Presidente disse que, em seu entender, esta medida permite aliviar o esforço financeiro das famílias no 

arranque do novo ano letivo. Por outro lado, garantirá que todos os alunos de todos os anos e ciclos de 

escolaridade terão acesso aos respetivos manuais, assegurados pelo Estado e cadernos de fichas, 

oferecidos pelo Município.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente referiu que no dia 7 de setembro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, o 

Senhor Vice-Presidente e o Senhor Vereador Paulo Manzoupo, participou na VIII edição do “Almoço dos 

Ganhões”, em Aguiar, promovido pelo Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, com o apoio do Município 

e das três Juntas de Freguesia do Concelho. Esta iniciativa já se tornou um cartão de visita da Freguesia 

de Aguiar, juntando à mesa várias gerações e proporcionando reencontros e bons momentos de 

confraternização. O almoço - cozido de grão - é feito em panela de barro e em lume de chão, conforme a 
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tradição. De manhã, teve ainda lugar uma caminhada organizada pelo Alcáçovas Outdoor Trails. Antes de 

almoço atuou o Grupo Coral de Aguiar e a tarde foi animada por Abel Fava.  --------------------------------------   

- O senhor Presidente referiu que no dia 8 de setembro teve início a iniciativa “Viana em Festa”, com o III 

Encontro de Acordeonistas, na Praça da República, em Viana do Alentejo, no qual esteve presente com o 

Senhor Vereador Paulo Manzoupo e com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal. Estiveram em palco 

onze acordeonistas – António Horta Nova, António Massapina, Joaquim Charrua, Francisco Charrua, José 

Francisco Silva, Vítor Serrano, Jorge Nunes, Milene Pratas, Joaquim Grilo, Agostinho Falé e João Amante – 

num encontro de gerações, entre os 25 e os 82 anos. O Senhor Presidente fez ainda referência ao 

restante programa: No dia 13 de setembro decorrerá a Caminhada Noturna “Pela Família, pela Saúde…”, 

organizada pela UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade e pela CPCJVA – Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Viana do Alentejo. No dia 14 de setembro será inaugurada a Feira do Livro (que 

decorrerá até ao dia 20 de setembro), na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo. Decorrerá o V 

Encontro de Poetas Populares do Concelho, no Cineteatro Vianense; a Performance Poética “Ainda que 

Pese”, na Biblioteca Municipal de Viana, coprodução de Arte Pública e Produções Acidentais e ainda o 

“Baile da Feira D’Aires”, promovido pela Sociedade Vianense, na sua sede. No dia 15 de setembro terá 

lugar o lançamento do livro “Cronicas de uma vida policial”, de João Carlos Realista, na Biblioteca 

Municipal de Viana do Alentejo e o espetáculo de fado “Regressos”, no Cineteatro Vianense. Para 

encerrar, no dia 17 de setembro, será apresentado o livro “O mistério do caso de Campolide”, de 

Francisco Moita Flores, na Biblioteca Municipal de Viana. A iniciativa “Viana em Festa” é organizada pelo 

Município e pela Junta de Freguesia de Viana do Alentejo.  -------------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 9 de setembro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente nas 

comemorações do 40.º aniversário da Criação da Comissão Nacional da UNESCO – Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, na Biblioteca da Rainha, no Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, em Lisboa.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 9 de setembro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo participou 

numa reunião com Pais / Encarregados de Educação e Educadoras do Jardim de Infância de Aguiar e que 

no dia 10 de setembro, ele próprio participou numa reunião com Pais/ Encarregados de Educação e 

Educadoras do Jardim de Infância de Viana do Alentejo. Informou ainda que a reunião com os Pais / 

Encarregados de Educação e Educadoras das crianças do Jardim de Infância de Alcáçovas, decorrerá hoje, 

dia 11 de setembro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ponto cinco) Abertura das propostas relativas aos divertimentos a instalar na Feira D’Aires/2019 – Em 

conformidade com a deliberação tomada na reunião de 28 de agosto de 2019, foram recebidas em carta 

fechada as seguintes propostas relativas à instalação de divertimentos na Feira D’Aires/2019: 

- Paulo Alexandre Tavares Mendonça / Pista de Automóveis de Adultos – 680,00 €; ----------------------------- 

- Florival José Maldonado / Pista de Automóveis de Adultos – 1.050,00 €; ------------------------------------------ 

- Ana Catarina Ventura Pina / Pista de Automóveis de Adultos – 670,00 €; ----------------------------------------- 

- Diamantino José Maldonado / Pista de Automóveis de Adultos – 1.713,00 €; ------------------------------------ 

- Francisco Manuel Rosa Bicho / Carrossel Infantil – 116,00 €;   ---------------------------------------------------------- 

- Diversões Simões & Filhos, Ld.ª / Pista Infantil “Magic Cars” – 116,00 €;  ------------------------------------------- 

- Diversões Simões & Filhos, Ld.ª / Pista Infantil de Carrinhos de Choque – 116,00 €; ---------------------------- 

- Miguel Boto / Carrossel de adultos – 275,00 € ; --------------------------------------------------------------------------- 

- Diversões Judas / Camas Elásticas – 115,00 €; ----------------------------------------------------------------------------- 

- Diversões Judas / Piscina de Bolas – 115,00 €.  ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a montagem da Pista de Automóveis de Adultos de 

Diamantino José Maldonado, por ter apresentado a proposta mais elevada, do Carrossel de Adultos, dos 

três divertimentos infantis (carrossel e duas pistas) e de mais um divertimento infantil, conforme opção 

da proponente – Diversões Judas (camas elásticas ou piscina de bolas).  --------------------------------------------- 

Ponto seis) Proposta de transferência de verba para a Sociedade Vianense, como comparticipação nas 

despesas inerentes à organização do Baile da Feira em 2019 – Nos termos da proposta da Divisão de 

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

Vianense a importância de 300,00 € (trezentos euros), para comparticipação nas despesas de realização 

do Baile da Feira D’Aires/2019. ------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

Ponto sete) Proposta de transferência de verbas para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do 

Alentejo, como comparticipação nas despesas inerentes à realização de atividades de apoio aos 

tempos livres durante o Verão e para a execução de um furo de captação de água no edifício onde 

funciona a sua sede – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo as 

seguintes verbas:  

a) 3.387,00 € (três mil trezentos e oitenta e sete euros), para comparticipação nas despesas relativas às 

atividades de apoio aos tempos livres durante o Verão;  ----------------------------------------------------------------- 

b) 2.000,00 € (dois mil euros), para comparticipação nas despesas relativas à abertura de um furo de 

captação de água no edifício sede da Instituição.  --------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto oito) Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 

de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas inerentes à organização do 6.º Festival de 

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

deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana 

do Alentejo a importância de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), como comparticipação nas despesas de 

organização do 6.º Festival de Acordeão a realizar no corrente mês de setembro.  ------------------------------ - 

Ponto nove) Proposta sobre matérias relativas ao funcionamento da Piscina Municipal de Alcáçovas na 

época de inverno 2019/2020 – A Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por 

parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e Helena Torrão, aprovar as diretrizes de 

funcionamento das Piscinas Municipais de Alcáçovas durante a época de Inverno 2019/2020, nos termos 

da seguinte proposta apresentada pela Divisão de Desenvolvimento Social e Humano: 

» Data de abertura – Terça-Feira – 15 de outubro de 2019;  ------------------------------------------------------------  

» Data de encerramento – Quinta-Feira – 14 de maio de 2020; -------------------------------------------------------  

» Dias de encerramento: Sextas, Sábados, Domingos e Segundas;  ---------------------------------------------------  

» Interregnos por ocasião de Festividades: 

a) Natal e Ano Novo: O último dia de funcionamento do ano de 2019 é a 19 de dezembro e a reabertura a 

7 de janeiro de 2020 (as piscinas poderão acolher as atividades de tempos livres neste interregno);  -------  

b) Carnaval 2020: Encerra a 25 de fevereiro de 2020;  --------------------------------------------------------------------  

c) Páscoa 2020: Encerra a 7, 8 e 9 de abril de 2020 (reabre terça-feira, 14 de abril do mesmo ano). 

» Aulas programadas: 

Horas Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira 

 

16:00   16:45 

 

HIDRO VITA 

 

Livre 

 

 

 

Livre 

 

HIDRO VITA 

 

Livre 

 

16:45   17:45 
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Livre 

  

Livre 

 

17:45   18:30 

AMA III 
 

AMA II 
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AMA III 
 

AMA II 
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AMA III 
 

AMA II 
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              AP+11 
 

AMA II e III 

 

Livre 
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19:15   20:00 

              HIDRO 

AMA I 
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Livre 

HIDRO 
 

AMA I 

 

Livre 
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HIDRO VITA – Hidroginástica para o público sénior;  ----------------------------------------------------------------------  

AMA I – Para crianças que iniciam a prática sem a presença dos pais, até aos 6/7 anos de idade;  -----------  

AMA II – Para crianças que devem iniciar a prática formal dos 4 estilos;  --------------------------------------------  

AMA III – Para crianças que estão bem adaptadas, com vista a prepará-las para a aprendizagem;  ----------  

AMA Bebés – Para bebés e crianças que necessitem da presença dos pais no tanque;  -------------------------  

AP+11 – Aprendizagem dos 4 estilos de natação pura para adolescentes; ------------------------------------------  

AP Geral – Aprendizagem dos estilos formais de natação para todas as idades;  ----------------------------------  

HIDRO – Hidroginástica para adultos.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

» Preçário: 

   - 1 utilização – 2,00 €;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   - 5 utilizações – 8,00 €;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   - Pagamento mensal – 2 utilizações por semana – 15,00 €;  -----------------------------------------------------------  

   - Pagamento mensal – 3 utilizações por semana – 20,00 €.  -----------------------------------------------------------  

   Os preços acima representados são reduzidos em 40% para titulares de Cartão Jovem.  ---------------------  

Ponto dez) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou o apoio de 50% 

do passe escolar a dois alunos do Ensino Secundário – Nos termos da proposta da Divisão de 

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

Presidente que determinou comparticipar em 50% o passe escolar dos seguintes alunos do ensino 

secundário que frequentam estabelecimentos de ensino fora do concelho no ano letivo 2019/2020, dado 

que os cursos pretendidos não existem na área de residência dos alunos: 

- Miguel Pacheco Marques, residente na freguesia de Alcáçovas e matriculado no 12.º ano, no Curso 

Cientifico-Humanístico de Ciências e Tecnologias do Agrupamento de Escolas Severim de Faria, em Évora; 

 -  

- Joana Isabel Marcelino da Silva, residente na freguesia de Viana do Alentejo e matriculada no 11.º ano, 

no Curso de Línguas e Humanidades da Escola Secundária André de Gouveia, em Évora. ----------------------  

Ponto onze) Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para desencadear os 

procedimentos relativos à adjudicação da Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar que só 

originará encargos orçamentais em 2020 e 2021 – O senhor Presidente apresentou a proposta de pedido 

de autorização à Assembleia Municipal para desencadeamento do Procedimento de adjudicação da 

Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar e da respetiva fiscalização, em 2019, o qual 

originará encargos orçamentais só em anos subsequentes. O senhor Presidente recordou que por recente 

deliberação da Câmara Municipal foram alterados os documentos que servirão de base ao Concurso 
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Público desta Empreitada, tendo o preço base da mesma passado para 950.000,00 € (novecentos e 

cinquenta mil euros), com a seguinte previsão de repartição de encargos: 

a) 70% em 2020, correspondendo à importância de 765.170,00 €, com IVA incluído;  ---------------------------  

b) 30% em 2021, correspondendo à importância de 327.930,00 €, com IVA incluído.  ---------------------------  

A Câmara deliberou por unanimidade submeter à Assembleia Municipal este pedido de autorização, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, com a redação 

dada pelas Leis n.º 64/2012, de 20 de dezembro; 66-B/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 

99/2015, de 2 de junho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para desencadear os 

procedimentos relativos à adjudicação da Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da 

Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, que só originará encargos orçamentais em 2020 – O 

senhor Presidente apresentou a proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para 

desencadeamento do Procedimento de adjudicação da Empreitada de Requalificação Paisagista e 

Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em 2019, o qual originará encargos 

orçamentais só em 2020. O senhor Presidente referiu que a efetivação referente a esta Empreitada está 

prevista, na sua totalidade, em 2020:  

» Em 2020 – 742.000,00 € (totalidade da despesa, considerando de 700.000,00€ o preço base da 

Empreitada).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou por unanimidade submeter à Assembleia Municipal este pedido de autorização, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, com a redação 

dada pelas Leis n.º 64/2012, de 20 de dezembro; 66-B/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 

99/2015, de 2 de junho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Requalificação 

Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, contendo o respetivo 

Projeto de Execução – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Caderno de Encargos contendo o 

Projeto de Execução relativo à Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao 

Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo.  -----------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada de 

Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires – A 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Programa de Concurso relativo à Empreitada de 

Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do 

Alentejo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto quinze) Proposta de abertura de Concurso Público para execução da Empreitada de 

Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires e 

designação do respetivo júri – A Câmara deliberou por unanimidade proceder à abertura do Concurso 

Público para adjudicação da Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao 

Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo.  ------------------------------------------------------------- 

Também por unanimidade e nos termos das disposições conjugadas da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do 

artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos, a Câmara aprovou a minuta do anúncio a publicar no Diário 

da República. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou ainda por unanimidade designar o júri que conduzirá os procedimentos no âmbito da 

referida Empreitada: 

Membros efetivos: 

Presidente: Francisco António Dias Cardoso, Assistente Técnico;  ----------------------- ------------------------------- 

Primeiro vogal: Estela de Jesus Grade Bondia Rodrigues, Técnica Superior (Jurista), que substituirá o 

Presidente em casos de falta e/ou impedimento;   -------------------------------------------------------------------------- 

Segundo vogal: Joaquim Miguel Delgado Godinho, Técnico Superior (Engenheiro Civil).  ------------------------ 

Membros suplentes: 

Primeiro: Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia);  ---------------------------------- 

Segundo: Daniela da Conceição Banha Palhais, Assistente Técnica. --------------------------------------------------- 

Ponto dezasseis) Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de 

Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires – O senhor 

Presidente apresentou o Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de Requalificação Paisagista e 

Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, nos termos do Decreto-Lei n.º 

273/2003, de 29 de outubro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Documento foi aprovado por unanimidade.  -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição relativo à Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da Envolvente ao Santuário 

de Nossa Senhora D’Aires – O senhor Presidente apresentou o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, relativo à Empreitada de Requalificação Paisagista e Ambiental da 

Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 

março.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Documento foi aprovado por unanimidade.  ------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezoito) Proposta de aprovação do auto de medição único relativo à Empreitada de Reparação 

do Pátio do Centro Escolar de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade o Auto de 
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Medição Único relativo à Empreitada de Reparação do Pátio do Centro Escolar de Viana do Alentejo, no 

montante de 53.448,00 € (cinquenta e três mil quatrocentos e quarenta e oito euros).  ------------------------- 

Ponto dezanove) Proposta de deliberação sobre a decisão de conceder a “Bastilha, SA”, na qualidade 

de entidade exploradora do Alojamento Local, sito na Herdade dos Alfanges, em Viana do Alentejo, o 

prazo suplementar solicitado, de 120 dias a contar da receção da notificação, para apresentar pedido 

de legalização das obras executadas sem o prévio licenciamento – Nos termos da informação Técnica da 

Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo de Alojamento Local “Herdade 

dos Alfanges”, cujo requerente é a Sociedade “Bastilha, S.A.”, a Câmara deliberou por unanimidade 

conceder o prazo adicional de 120 dias para que seja apresentado pedido de legalização das obras de 

edificação executadas sem prévio licenciamento.  -------------------------------------------------------- 

Ponto vinte) Proposta de alteração temporária de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo, devida 

à realização da Feira D’Aires/2019 – Nos termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e 

Serviços Urbanos – Fiscalização, a Câmara deliberou por unanimidade proceder às seguintes alterações 

na sinalização rodoviária em Viana do Alentejo, por ocasião da Feira D’Aires/2019: 

- Colocação de sinal de proibição de estacionamento na Rua 5 de Outubro, exceto a veículos municipais; 

- Colocação de sinalização indicativa da circulação do trânsito no acesso ao recinto da Feira;  ---------------- 

- Tapamento de todas as placas existentes a indicarem o recinto (cruzamento do Três Bicas; Campo de 

Futebol);  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Indicação do recinto da Feira junto ao Monte Ruivo; ------------------------------------------------------------------- 

- No recinto da Feira a circulação automóvel será feira no sentido Sul-Norte. ------------------------------------- 

Ponto vinte e um) Proposta de não aceitação, em 2019, das competências previstas no Decreto-Lei n.º 

116/2019, de 21 de agosto (cogestão das áreas protegidas que constituem a Rede Nacional de Áreas 

Protegidas) – Nos termos da proposta do senhor Presidente, é referido que nos termos da alínea c) do 

artigo 20.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, as áreas a descentralizar compreendem competências 

relativas à participação na gestão das áreas protegidas, tendo o Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de 

agosto procedido à transferência de competências nesse domínio, dando cumprimento ao disposto no 

n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. Disse o senhor Presidente que ponderadas as 

competências em causa, concluiu-se pela inoportunidade de aceitar, em 2019, a transferência de 

competências no domínio em causa.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Em face do exposto e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de 

agosto, o senhor Presidente propôs submeter à Assembleia Municipal a proposta de não aceitação, em 

2019, das competências previstas nesse Diploma.  -------------------------------------------------------------------- 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade.  ------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto vinte e dois) Proposta de não aceitação, em 2020, das competências previstas no Decreto-Lei n.º 

116/2019, de 21 de agosto (cogestão das áreas protegidas que constituem a Rede Nacional de Áreas 

Protegidas) – Nos termos da proposta do senhor Presidente, é referido que nos termos da alínea c) do 

artigo 20.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, as áreas a descentralizar compreendem competências 

relativas à participação na gestão das áreas protegidas, tendo o Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de 

agosto procedido à transferência de competências nesse domínio, dando cumprimento ao disposto no 

n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. Disse o senhor Presidente que ponderadas as 

competências em causa, concluiu-se pela inoportunidade de aceitar, em 2020, a transferência de 

competências no domínio em causa.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Em face do exposto e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de 

agosto, o senhor Presidente propôs submeter à Assembleia Municipal a proposta de não aceitação, em 

2020, das competências previstas nesse Diploma.  -------------------------------------------------------------------- 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade.  ------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

Eu,                                                                                                              , Chefe da D.G.R., a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

  

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


