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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 15/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 15 / 07 / 2015 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 

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

 FALTAS JUSTIFICADAS 

- ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, Vereadora, por 
motivo de doença. 
- JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA, Vereador, por motivo de férias. 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 09/07/2015 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 4.780,76 € 

FUNDOS DE MANEIO  ......................................................................................................................................................... 3.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES  ................................................................................................. 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ............................................................................................................ 1.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 3 – FLORBELA DA LUZ DESCALÇO FERNANDES  ................................................................................. 1.000,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ..............................................................................................................    866.633,25 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ....................................................................................................................  370.511,54 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...............................................................................................................          40.432,39 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 8.690,32 € 

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 0035/00006535950  ................................................................................................................................ 0,00 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  .......................................................................................................   42.713,80 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250  ....................................................................................................................... 11.445,24 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450  ......................................................................................................................... 2.301,49 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  .....................................................................................................................       4.508,14 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  27.185,15 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..............................................................................................................      31.165,05 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ................................................................................................................   158.343,38 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .......................................................................................................................................  871.414,01 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................. 680.348,78 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 191.065,23 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de 

trabalhos era a seguinte:    

1. Proposta de aprovação da ata em minuta;  -----------------------------------------------------------------------------  

2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 1 de julho de 2015;  --------------------------  

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

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

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

5. Proposta de emissão de licença de ruído solicitada pela Associação dos Amigos Aguiarenses;  ----------  

6. Proposta de emissão de licença para a realização de duas vacadas por ocasião das festas de Aguiar;  -  

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

8. Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso;  ---------------------------------  

9. Proposta de desencadeamento do procedimento para alteração do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação (artigo 98.º do novo Código do Procedimento Administrativo aprovado 

em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro);  -------------------------------------------------------------  

10.  Proposta de deliberação favorável à manutenção dos efeitos da licença relativa ao processo n.º 

184/14 e de fixação do prazo para conclusão de obra (licenciamento de casão agrícola no Montinho 

do Palanque em Viana do Alentejo);  ------------------------------------------------------------------------------------  

11.  Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 4 relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do 

Paço dos Henriques em Alcáçovas; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

no âmbito da participação deste Município no Projeto Conjunto “Equipamentos de Comunicações 

SIRESP – Alentejo Central”;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

13.  Proposta de fixação do preço de venda do livro “Convento Sr.ª da Esperança” do autor Nuno Grave; --

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

14.  Proposta de ratificação de contas finais de diversas Empreitadas em obediência à solicitação da 

Autoridade de Gestão do INALENTEJO;  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

16.  Proposta de ratificação da 14.ª alteração ao Orçamento da Despesa;  -----------------------------------------  

17.  12.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais;  --------------------------------------------------  

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

19.  Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às 

Modalidades Desportivas;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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20.  Proposta de contratação de Empréstimo de M/L Prazo junto do Banco Santander Totta e de pedido 

da respetiva autorização à Assembleia Municipal;  ------------------------------------------------------------------  

21.  Proposta de emissão de parecer favorável previamente à contratação de serviços de Arquitetura 

Paisagista em regime de avença;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

22.  Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe; ------------------------------------------------

- 

23.  Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Alcáçovas. -------

- 

O senhor Presidente informou que o senhor Vice-Presidente, Vereador João Pereira, se encontra de 

férias e que a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa continua doente e por isso impossibilitada de 

comparecer a esta reunião. Propôs que as respetivas faltas sejam justificadas. Mediante votações por 

escrutínio secreto, as faltas foram justificadas por unanimidade. ------------------------------------------------------- 

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

setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia, interveio o senhor Vereador João 

Penetra que se referiu às queixas que lhe têm chegado por parte de alguns caçadores, motivadas por não 

terem ainda podido vacinar os seus cães. Alegam que não irão ter os cães vacinados antes do início da 

época de caça uma vez que se aproxima também o seu período de férias. O senhor Presidente disse que 

segundo informação de que dispõe, o Médico Veterinário Municipal está a aguardar o material da 

Direção-Geral de Veterinária para poder iniciar a vacinação dos canídeos. ------------------------------------------ 

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 1 de julho de 2015 – Dado que 

na reunião de 1 de julho não estiveram presentes os senhores Vereadores Paulo Manzoupo e Rosa 

Barros da Costa, não poderão participar na votação da respetiva ata, 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. Não estando hoje presente o senhor Vereador João Pereira, restam apenas dois membros em 

condições de aprovar o documento em causa, número que não é suficiente para a existência de quórum. 

Assim este ponto não pode ser discutido, transitando para a próxima reunião. ------------------------------------

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

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 2 de 

julho participou, conjuntamente com o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Dr. Bruno Borges – 
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numa reunião que decorreu na CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora, 

sobre o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial. ------------------------------------------------------------

--------- 

- O senhor Presidente referiu que também no dia 2 de julho teve lugar uma reunião para efetuar o 

balanço da última edição da Romaria a Cavalo “Moita – Viana do Alentejo”. Estiveram representados os 

dois Municípios e as duas Associações Equestres e esteve presente o Pároco de Viana do Alentejo. A 

apreciação do evento foi globalmente positiva, embora existam sempre aspetos a melhorar. ----------------

- 

- O senhor Presidente referiu que no dia 2 de julho teve início, no Evorahotel, a participação deste 

Município no evento organizado conjuntamente pelo Hotel e pelo Diário do Sul, com o objetivo de 

promover a divulgação de alguns concelhos do Distrito de Évora. Este Município, respondendo ao 

convite que lhe foi endereçado, participou na iniciativa com o objetivo de divulgar cada vez mais o seu 

artesanato, a sua doçaria, o cante alentejano e todo o seu património, quer material, quer imaterial. -----

- 

O senhor Presidente informou que no dia 3 de julho, a convite do diretor do Evorahotel e do diretor do 

Diário do Sul, participou num almoço que decorreu no referido Hotel, conjuntamente com o senhor Vice-

Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente Informou que no dia 3 de julho, a convite do Centro Infantil do Imaculado Coração 

de Maria, esteve presente no arraial realizado para angariação de fundos para a Instituição. ----------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 4 de julho, no salão da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, teve lugar um Encontro de Coletividades dos Municípios de 

Viana do Alentejo, Alvito, Cuba e Vidigueira. No período da manhã foram abordados assuntos de 

interesse geral para as Associações, por parte de juristas da Confederação Portuguesa das Coletividades 

de Cultura, Recreio e Desporto. De entre esses assuntos, destacam-se a atuação da ASAE – Autoridade 

de Segurança Alimentar e Económica, questões de legislação associativa e relacionada com a Sociedade 

Portuguesa de Autores. No período da tarde decorreu o Conselho Nacional da Confederação Portuguesa 

das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, o primeiro que aconteceu no Alentejo. O evento foi 

organizado, em parceria, por este Município e pelo Clube da Natureza de Alvito. --------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que no dia 4 de julho esteve presente no espetáculo de final de ano letivo 

da Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo. Disse que a exemplo de anos 

anteriores, foi um espetáculo com bastante qualidade. ------------------------------------------------------------------

- 
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- O senhor Presidente Informou que no dia 7 de julho participou numa reunião em Lisboa com a 

autoridade de gestão do POVT – Programa Operacional para a Valorização do Território, ainda 

relativamente ao impasse que surgiu após a Ação de Verificação realizada às Piscinas Municipais de 

Alcáçovas, em agosto de 2012. A este propósito, o senhor Presidente retomou o que acerca deste 

assunto foi referido na ata da reunião da Câmara Municipal realizada a 13 de março de 2013, 

concretamente: “O senhor Presidente informou ter participado, no dia 4 de março, em Lisboa, numa 

reunião com a autoridade de gestão do POVT – Programa Operacional para a Valorização do Território, 

no âmbito da ação de verificação realizada às Piscinas Municipais de Alcáçovas, em agosto do ano 

passado. Nos relatórios de auditoria enviados ao Município é referido “que existe conformidade entre os 

autos de medição, o contrato e a obra, encontrando-se a obra completamente concluída sem quaisquer 

anomalias a registar”. No entanto é depois indicado pelos técnicos que realizaram a visita de 

acompanhamento que “a obra realizada não cumpre na íntegra o preconizado na candidatura e no 

regulamento, uma vez que não foram construídas duas piscinas cobertas mas sim uma piscina coberta e 

outra descoberta…” Disse o senhor Presidente que o principal enfoque das questões suscitadas prende-

se com o facto do POVT – Programa Operacional para a Valorização do Território ter interpretado que se 

construiriam duas piscinas cobertas. Neste contexto, o Município teve oportunidade de indicar e de 

justificar que todas as peças do projeto haviam sido enviadas e que tal como os técnicos comprovaram e 

referiram nos relatórios, a obra foi executada de acordo com o projeto aprovado e com o contrato de 

empreitada celebrado, nunca tendo havido a intenção de construir duas piscinas cobertas. O senhor 

Presidente referiu que esta reunião permitiu esclarecer as dúvidas existentes e que a partir dela serão 

estudadas as hipóteses de ultrapassar o diferendo entre Município e Autoridade de Gestão do POVT – 

Programa Operacional para a Valorização do Território”. O senhor Presidente acrescentou que na 

reunião realizada no dia 7 de julho teve oportunidade de sublinhar nunca ter sido intenção do Município 

construir duas piscinas cobertas, tendo a obra sido executada de acordo com o projeto aprovado e com 

o contrato de empreitada celebrado. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

Pelos técnicos do POVT – Programa Operacional para a Valorização do Território foi solicitado que o 

Município crie as condições que garantam a resolução desta questão. ----------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 9 de julho foi realizada uma reunião com a EDP – Eletricidade 

de Portugal, E.P., com o objetivo de planear a intervenção que será feita no âmbito da construção da 

nova subestação neste concelho, que está a ser executada na zona das Hortas Velhas, junto à Estrada de 

Portel. Esta obra tem como objetivo ligar em anel os postos de transformação da vila de Viana, de modo 

a melhorar o fornecimento de energia elétrica aos munícipes. Os trabalhos terão início no dia 20 de 
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julho, junto ao Castelo e prolongar-se-ão até ao Centro de Saúde, abrangendo diversos arruamentos com 

abertura de valas para passagem de cabos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 10 de julho participou, em Beja, numa reunião do Conselho 

Executivo da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública, seguida da Assembleia 

Intermunicipal da mesma Associação. -----------------------------------------------------------------------------------------

- 

- O senhor Presidente informou que no dia 10 de julho a chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano – Dra. Florbela Fernandes – esteve presente na Golegã, na sessão de apresentação do Plano 

Operacional para o Turismo Equestre que a ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e 

Ribatejo pretende implementar aos próximos sete anos. Este Plano contempla a criação de rotas e a 

realização de estágios para cavaleiros e desportistas, sem perder de vista a realização de feiras e eventos 

ligados ao cavalo. Na apresentação deste Plano esteve presente a Sra. Ministra da Agricultura e do Mar – 

Dra. Assunção Cristas – que reiterou a importância “de associar produtos turísticos para um nicho de 

mercado com complementos de outras ofertas”. O senhor Presidente da ERTAR – Entidade Regional de 

Turismo do Alentejo e Ribatejo – Dr. Ceia da Silva – afirmou que o Plano Operacional para o Turismo 

Equestre tem “inúmeras potencialidades neste território” e exemplificou com a Coudelaria de Alter do 

Chão (Alentejo) e com a Companhia das Lezírias e Golegã (ambas no Ribatejo), entre outras. Manifestou 

a sua convicção de que o novo Plano “responderá às novas tendências da procura”. O senhor Presidente 

da Câmara disse que através deste Plano o Município tentará obter financiamento e maior projeção para 

a Romaria a Cavalo e/ou para outros eventos que ocorram no concelho e que possam ser enquadráveis 

nesta temática. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

- O senhor Presidente referiu-se ao Festival Jovem “Abana Viana” cuja quinta edição teve lugar entre 10 

e 12 de julho corrente e foi coorganizada pelo Município e por duas Associações do concelho (AJAL – 

Associação de Jovens de Alcáçovas e ACRA – Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense) com o 

principal objetivo de proporcionar um programa de atividades que fosse ao encontro do que os jovens 

deste concelho mais gostam. O senhor Presidente referiu que apesar de ainda não ter sido feita a 

reunião de avaliação da iniciativa, o retorno que tem chegado é bastante positivo o que leva a concluir 

que, globalmente, os objetivos foram atingidos. Contudo, à semelhança do que tem sucedido com outras 

iniciativas, também no evento “Abana Viana” há aspetos a melhorar. O senhor Presidente acrescentou 

que lamenta não ter tido a perceção real de que o volume do som estava muito elevado, sendo este um 

aspeto a corrigir já para o ano. Disse que inicialmente a localização do palco esteve prevista de modo 

diferente, sendo este um aspeto a acautelar em futuras edições. O senhor Presidente concluiu este 
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assunto referindo que o objetivo principal é que as iniciativas corram o melhor possível para todos, 

embora às vezes isso não se consiga. Contudo, em termos de perspetivas futuras, estará sempre a 

intenção de melhorar cada vez mais todos os eventos e ações a promover pelo Município. -------------------

- 

- O senhor Presidente informou ter participado, no dia 11 de julho, no Encontro de Grupos Corais que 

decorreu no Jardim do Rossio, em Viana do Alentejo, promovido pelo Grupo Coral Velha Guarda de 

Viana do Alentejo, no âmbito das comemorações do seu 19.º aniversário. Após a atuação dos grupos, 

seguiu-se um jantar no salão da associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do 

Alentejo, no qual também participou. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

- O senhor Presidente informou ter participado, no dia 14 de julho, numa reunião do Conselho Executivo 

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

- O senhor Presidente informou que no dia 14 de julho, o chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Dr. 

Bruno Borges – esteve presente numa reunião que decorreu em Évora, na Entidade Regional de Turismo 

do Alentejo na qual foram apresentados os trabalhos técnicos associados à candidatura do Montado a 

Património da Humanidade da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura, na categoria de Paisagem Cultural Evolutiva e Viva. Os trabalhos estão em fase de conclusão, 

nomeadamente a elaboração do Plano de Gestão do Bem. Os eixos de ação e a proposta de tipologia de 

investimentos serão ainda trabalhados em conjunto com os Municípios, prevendo-se que a candidatura 

possa ser apresentada até ao final de 2017. Nesta reunião participaram os Municípios que integram a 

candidatura, de entre eles o Município de Viana do Alentejo. ----------------------------------------------------------

- 

- O senhor Presidente informou que terminou com sucesso o estágio de dez alunos que o Município 

acolheu no âmbito do Protocolo celebrado com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, para a 

prática simulada de Atividade Vocacional nas áreas de Agricultura, Eletricidade e Artes Manuais. -----------

- 

- O senhor Presidente informou que no próximo dia 18 de julho, será inaugurada no Castelo de Viana do 

Alentejo a exposição fotográfica “Alma Alentejana”, sobre os grupos de cante alentejano deste concelho, 

promovida por este Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

subdelegada, respetivamente, em matéria de administração urbanística. ------------------------------------------- 
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Ponto cinco) Proposta de emissão de licença de ruído solicitada pela Associação dos Amigos 

Aguiarenses – A Câmara deliberou por unanimidade conceder à Associação dos Amigos Aguiarenses a 

licença especial de ruído, ao abrigo do art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro na redação 

atual, para realização das festas de Verão em Aguiar, nos dias 17 a 20 de julho de 2015. ----------------------- 

Ponto seis) Proposta de emissão de licença para a realização de duas vacadas por ocasião das festas de 

Aguiar – A Câmara deliberou por unanimidade conceder à Associação dos Amigos Aguiarenses a licença 

para a realização de duas vacadas, no campo de futebol em Aguiar, nos dias 18 e 19 de julho de 2015. ----

- 

Ponto sete) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com base 

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

aplicável, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social do reformado, pensionista e idoso 

aos seguintes munícipes de Alcáçovas: 

- Esperança Batista Espada; 

- Feliciano António Penetra Torres. 

Ponto oito) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com base 

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

aplicável, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do cartão social do reformado, 

pensionista e idoso dos seguintes munícipes: 

A) Viana do Alentejo: 

- Leonor Ana dos Reis Paitio; 

- Maria Joaquina Viegas. 

B) Alcáçovas: 

- Conceição de Jesus Anastácio; 

- Isabel Maria do Céu Fontes; 

- Lídia Maria Bracinhos Grou. 

Ponto nove) Proposta de desencadeamento do procedimento para alteração do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação (artigo 98.º do novo Código do Procedimento Administrativo 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro) – Para os efeitos previstos no artigo 98.º 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro; a Câmara deliberou por unanimidade desencadear o procedimento para alteração do 

Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação, no sentido de o conformar com o estabelecido 

no Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro.    ------------------------------------------------------------------------  
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Ponto dez) Proposta de deliberação favorável à manutenção dos efeitos da licença relativa ao processo 

n.º 184/14 e de fixação do prazo para conclusão de obra (licenciamento de casão agrícola no Montinho 

do Palanque em Viana do Alentejo) – A Câmara apreciou uma informação técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Serviços Urbanos acerca do licenciamento de um casão agrícola no prédio 

“Montinho do Palanque”, sito em Viana do Alentejo, cujo requerente é António José Carvalho Pires. Face 

à solicitação do requerente no sentido de lhe ser concedido o prazo suplementar de seis meses para 

terminar a execução da obra, a Câmara deliberou por unanimidade pronunciar-se favoravelmente à 

manutenção dos efeitos da licença, em detrimento da declaração da respetiva caducidade, dado o 

estado avançado em que a obra se encontra. Também por unanimidade foi fixado o prazo único e 

extraordinário de seis meses para a conclusão da obra.  ----------------------------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 4 relativo à Empreitada de Recuperação 

do Horto do Paço dos Henriques em Alcáçovas – A Câmara aprovou por unanimidade o Auto de 

Medição n.º 4 relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas, no 

montante de 36.948,12 € (trinta e seis mil novecentos e quarenta e oito euros e doze cêntimos).  ---------  

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

Alentejo Central no âmbito da participação deste Município no Projeto Conjunto “Equipamentos de 

Comunicações SIRESP – Alentejo Central” – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a 

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central a importância de 3.692,46 € (três mil seiscentos 

e noventa e dois euros e quarenta e seis cêntimos), correspondente à participação deste Município no 

Projeto Conjunto “Equipamentos de Comunicação SIRESP – Alentejo Central”, aprovado pelo POVT – 

Plano Operacional para valorização do Território, em regime de overbooking, mantendo os parceiros a 

obrigação de concluir a Operação até final do corrente ano. ------------------------------------------------------------

- 

Ponto treze) Proposta de fixação do preço de venda do livro “Convento Sr.ª da Esperança” do autor 

Nuno Grave – A Câmara deliberou por unanimidade fixar em 15,00 € (com IVA incluído) o preço do livro 

Convento Sr.ª da Esperança, da autoria do Dr. Nuno José Caeiro Grave. ---------------------------------------------

- 

Ponto catorze) Proposta de ratificação de contas finais de diversas Empreitadas em obediência à 

solicitação da Autoridade de Gestão do INALENTEJO – O Município de Viana do Alentejo tem várias 

Operações aprovadas no âmbito do QREN que foram alvo de financiamento através do INALENTEJO. 

Uma vez que o quadro comunitário se encontra em fase de encerramento, a Autoridade de Gestão do 

INALENTEJO tem vindo a solicitar vários elementos às entidades promotoras das operações financiadas 

com vista à validação do encerramento das operações e, consequentemente ao pagamento dos saldos 
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finais. Neste sentido, foi recebida uma informação do INALENTEJO indicando que, de acordo com 

interpretação jurídica da Autoridade de Gestão, as contas finais das empreitadas encerram os processos 

pelo que a sua aprovação deve ser efetuada pela entidade competente para a abertura do procedimento 

e adjudicação. Assim, as empreitadas cuja abertura do procedimento e adjudicação foram autorizadas 

pela Câmara Municipal devem ter também as contas finais aprovadas por este órgão. -------------------------- 

Nesta conformidade, a Câmara ratificou por unanimidade as contas finais das seguintes empreitadas, já 

aprovadas pelo representante do dono da obra e pelo empreiteiro: -------------------------------------------------- 

- Empreitada de Requalificação do Jardim do Altinho; --------------------------------------------------------------------- 

- Empreitada de Construção da Rotunda da Zona Industrial de Viana do Alentejo; --------------------------------

- 

- Empreitada de Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo; ------------------------------------------ 

- Empreitada de Construção do Centro Escolar de Viana do Alentejo / Ensino Pré-Escolar e Básico. ---------

- 

Ponto quinze) Proposta de ratificação da 11.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois 

votos favoráveis e a abstenção do senhor Vereador João Penetra, a Câmara ratificou a 11.ª alteração ao 

Plano de Atividades Municipais.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de ratificação da 14.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos 

favoráveis e a abstenção do senhor Vereador João Penetra, a Câmara ratificou a 14.ª alteração ao 

Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezassete) 12.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com dois votos 

favoráveis e a abstenção do senhor Vereador João Penetra, a Câmara aprovou a 12.ª Proposta de 

alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezoito) 15.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos favoráveis e a 

abstenção do senhor Vereador João Penetra, a Câmara aprovou a 15.ª Proposta de alteração ao 

Orçamento da Despesa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Ponto dezanove) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio 

Financeiro às Modalidades Desportivas – Ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Modalidades Desportivas, a Câmara deliberou por unanimidade transferir as seguintes verbas: -------------

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

- Para o Sport Club Alcaçovense – 250,56 € (Futebol / Transporte); ---------------------------------------------------

- 
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- Para a AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas – 372,00 € (BTT / 2014). ----------------------------------------

-  

Ponto vinte) Proposta de contratação de Empréstimo de M/L Prazo junto do Banco Santander Totta e 

de pedido da respetiva autorização à Assembleia Municipal – Na sequência da deliberação da Câmara 

Municipal de 1 de julho de 2015, manifestando intenção de contratação de um empréstimo de M/L 

Prazo até ao montante de duzentos mil euros junto do Banco Santander Totta, foi iniciado o período da 

audiência prévia das instituições de crédito preteridas. ------------------------------------------------------------------- 

Através dos ofícios n.ºs 4075, 4076 e 4077 foi-lhes concedido o prazo de 10 dias úteis para se 

pronunciarem sobre a intenção de adjudicação do empréstimo. ------------------------------------------------------- 

Através de e-mails recebidos entre 10 e 14 de julho, as três instituições de crédito (Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, Caixa Geral de Depósitos e Novo Banco) comunicaram nada terem 

a opor à intenção manifestada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, sob proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade contratar o Empréstimo 

em causa junto do Banco Santander Totta e solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização 

para o efeito, nos termos da alínea f) do n.º 1 e do n.º 4 do art.º 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro; alterada pelas Leis n.ºs 25/2015, de 30 de março e 69/2015, de 16 de julho. --------------------

-  

Ponto vinte e um) Proposta de emissão de parecer favorável previamente à contratação de serviços de 

Arquitetura Paisagista em regime de avença – Com os fundamentos constantes da proposta anexa à 

presente ata e que se dão aqui por integralmente reproduzidos, a Câmara deliberou por unanimidade 

emitir parecer favorável previamente à contratação de serviços de Arquitetura Paisagista, em regime de 

avença, com a Empresa Riscos na Paisagem, Unipessoal, Lda., pelo período de 36 meses e mediante a 

retribuição mensal de 1.737,00 €, acrescida de IVA. -----------------------------------------------------------------------

- 

Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe – Dado o 

impedimento do senhor Vereador João Penetra para participar na discussão e votação deste assunto, 

verificou-se a inexistência de quórum o que impossibilitou a tomada de deliberação. ---------------------------

- 

Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para a Cruz Vermelha Portuguesa – Dado o 

impedimento do senhor Vereador João Penetra para participar na discussão e votação deste assunto, 

verificou-se a inexistência de quórum o que impossibilitou a tomada de deliberação. --------------------------- 
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--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito horas, tendo a minuta desta ata sido 

aprovada por unanimidade no final da mesma.  ---------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

O Presidente, 

 

 

 

Os Vereadores, 

 

 






