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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 11/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 20 / 05 / 2015 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 
                          ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA 

HORA DE ABERTURA: 15:00 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 18:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 14/05/2015 

 

CAIXA  ......................................................................................................................................................................................................... 3.748,85 € 

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  .....................................................................................................................................     679.426,79 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .............................................................................................................................................  206.412,37 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ..........................................................................................................................................          1.821,33 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .................................................................................................................................................. 8.170,72 € 

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 ................................................................................................................................................ 17.625,74 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  ................................................................................................................................   50.760,05 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250 .................................................................................................................................................. 5.110,43 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450 ..................................................................................................................................................... 502,27 € 

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  ............................................................................................................................................       4.596,66 € 

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049............................................................................................................................................   535,61 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................................................  21.606,56 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ......................................................................................................................................      34.513,42 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .........................................................................................................................................   158.434,88 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ................................................................................................................................................................  683.175,64 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ..................................................................................................................................................................... 539.638,53 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................................................ 143.537,11 € 
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No dia vinte de maio de dois mil e quinze, na Delegação dos Serviços Municipais em Alcáçovas, o senhor 

Presidente declarou aberta a reunião pelas quinze horas, 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 6 de maio 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 ratificação da 8.ª alteração ao Orçamento da Despesa;  --------------------------------------------  

6. 9.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  --------------------------------------------------------------  

7. 7.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais;  ----------------------------------------------------  

8. 4.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;  ------------------------------------------------  

9. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 6 relativo à Empreitada de Reutilização do Paço dos 

Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas;  --------------------------------  

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

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

11.  Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades 

Desportivas;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12.  Proposta de transferência de verba para o Centro Imaculado Coração de Maria, de Viana do Alentejo;  

13.  Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas;  ---------------  

14. Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense;  -----------------------------------  

15.  Proposta de cancelamento de conta bancária;  -----------------------------------------------------------------------  

16.  Pedido de parecer prévio relativo à contratação de um espetáculo musical por ocasião da Festa da 

Primavera, em Aguiar;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17.  Proposta de concessão de apoio financeiro ao abrigo do Cartão “Viana Social”;  ----------------------------  

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

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

20.  Proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da “Oficina Domiciliária”, ao abrigo do 

Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso;  -----------  

21.  Proposta de retificação de apoio em espécie atribuído no âmbito da “Oficina Domiciliária”, deliberado 

na reunião ordinária de 25 de março de 2015; ------------------------------------------------------------------------  

22.  Proposta de designação dos representantes do Município no Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas de Viana do Alentejo;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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23.  Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

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

24.  Proposta de levantamento da suspensão do procedimento de comunicação prévia de alteração e 

ampliação de habitação.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A alteração do local e horário desta reunião ordinária foi previamente divulgada através de edital datado 

de 13 de maio e comunicada a todos os membros da Câmara Municipal, nos termos do n.º 4 do artigo 

40.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. A reunião foi precedida de uma visita de todos os 

membros do órgão executivo às obras do Paço dos Henriques.  ------------------------------------------------------  

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 Vereador João Penetra, na sequência da visita às obras do Paço dos Henriques, 

formulou votos de que as mesmas sejam concluídas no prazo previsto, realçando a sua importância, 

independentemente da opinião de cada um quanto ao órgão competente para as realizar.  -----------------  

- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa agradeceu a visita proporcionada às obras do Paço e 

também a marcação do estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida que já se encontra 

concluída junto ao Centro Escolar e responde à solicitação por si efetuada numa reunião anterior.  -------  

- O senhor Vereador João Penetra perguntou se já havia sido dada resposta pela ARS – Administração 

Regional de Saúde do Alentejo, I.P. às questões colocadas pelo Município.  ---------------------------------------  

- O senhor Presidente, a este propósito, deu conhecimento de que se encontra agendada para a próxima 

segunda-feira, dia 3 de junho, a reunião que solicitou à ARS – Administração Regional de Saúde do 

Alentejo, I.P. Disse que em matéria de saúde e noutras, a posição do Município sempre tem sido de 

acompanhamento, independentemente das matérias não serem da sua responsabilidade. Disse ser disto 

exemplo não só a área da saúde mas também as áreas da Educação, da rede viária do concelho e da 

articulação com o Ministério da Administração Interna, nomeadamente quanto à questão do Quartel da 

G.N.R. de Viana. Acrescentou que o acompanhamento sistemático destas matérias que não são da 

competência direta da Câmara Municipal, tem por objetivo a melhoria das condições de vida dos 

munícipes. Quanto às questões da saúde em particular, o senhor Presidente referiu-se aos contactos via 

e-mail feitos com a ARS – Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. e aos quais não obteve 

resposta e também ao contacto com o Dr. José Robalo – Presidente do Conselho Diretivo da ARS – 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. – fazendo-lhe notar as diversas reclamações de que a 

Câmara tem conhecimento, devidas à falta de consultas abertas, por vezes em dias consecutivos. Neste 

contexto, o senhor Presidente referiu-se ao artigo ontem publicado no Diário do Sul dando conta do seu 
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pedido de reunião urgente formulado ao Dr. José Robalo, com a finalidade principal de resolver a falta de 

médico no Centro de Saúde de Viana. Nesse artigo é ainda referida a preocupação dos utentes com os 

equipamentos avariados no Centro de Saúde de Viana e os esforços que têm sido feitos pela Câmara e 

pelas Juntas de Freguesia do concelho, no sentido do acompanhamento destes problemas, por forma a 

minimizá-los. O senhor Presidente referiu que também hoje, dia 20 de maio, o Jornal “Diário do Sul” 

publicou outro artigo sobre o mesmo tema, com o título “Município diz que consulta de urgência no 

Centro de Saúde de Viana do Alentejo continua sem existir”. Disse o senhor Presidente não ter referido 

que “não tem existido nenhum médico nas consultas abertas”, tendo dito que “por vezes não existe 

médico nas consultas abertas…”. Assim, o artigo publicado não reproduz exatamente os termos em que 

se referiu à falta de médicos no Centro de Saúde de Viana: Essa falta existe mas não é permanente. O 

senhor Presidente acrescentou que o Jornal “Diário do Sul” contactou a ARS – Administração Regional de 

Saúde do Alentejo, I.P. sobre as insuficiências no Centro de Saúde de Viana, tendo obtido a resposta de 

que “não há utentes na área do Centro de Saúde deste concelho que não tenham médico de família”. 

Como resulta do artigo em questão, disse o senhor Presidente que independentemente da resposta 

obtida por parte da ARS – Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P., mantém-se a problemática 

da falta de consultas abertas, aguardando-se a realização da reunião agendada para a próxima segunda-

feira, dia 25 de maio, no sentido de se chegar a um consenso. Quanto a matérias relacionadas com a 

Educação, o senhor Presidente disse também já ter solicitado uma reunião com o senhor Delegado 

Regional no sentido de que possa acompanhar mais de perto a comunidade educativa e inteirar-se das 

suas necessidades, figurando entre elas a necessidade de intervenção na Escola Dr. Isidoro de Sousa. 

Quanto à rede viária do concelho, disse o senhor Presidente que a Empresa “Estradas de Portugal” tem 

vindo a ser alertada pelo Município para situações pontuais do parque rodoviário. A resposta tem 

surgido quase sempre de modo célere. O senhor Presidente disse ainda, quanto à articulação com o 

Ministério da Administração Interna, que continuam os contactos sobre a intervenção no Quartel da 

G.N.R. desta vila, lamentando que a atual Ministra não esteja a seguir a diretriz do anterior Ministro 

Miguel Macedo que se comprometeu a contemplar a obra no Orçamento do Ministério da 

Administração Interna para 2015. Na correspondência enviada, a senhora Ministra refere apenas que a 

intervenção não está prevista no Orçamento de Estado em execução. Disse o senhor Presidente que lhe 

irá responder, enviando cópia da correspondência anteriormente enviada pelo senhor Ministro Miguel 

Macedo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 6 de maio de 2015 – A Câmara 

aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 6 de maio de 2015.  ----------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 13 de 

abril foi lançada pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA, o Concurso 

Público para elaboração do Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico 

de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega. O preço base é de 375.000,00 € e o anúncio de 

procedimento n.º 2143/2015 foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 71, de 13 de abril de 

2015. Este é um dos projetos prioritários para a Empresa no âmbito do novo Quadro de Fundos 

Comunitários e compreende diversas infraestruturas, nomeadamente uma estação e conduta elevatória, 

reservatório(s) de regularização, adutor e rede de rega para cerca de 4.500 hectares, sistema de 

automação e telegestão e rede de drenagem. Este é um projeto há muito ambicionado por agricultores 

do concelho de Viana do Alentejo e pelo Município, que de há alguns anos a esta parte têm vindo a 

trabalhar em conjunto no sentido de demonstrar, de forma efetiva, interesse no projeto e de o tornar 

uma realidade. Desde 2012, têm vindo a realizar-se algumas reuniões de trabalho de concertação e 

recolheu-se informação sobre todos os interessados e potenciais áreas a regar. Essa informação foi 

transmitida à EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA, que foi 

desenvolvendo um esboço da área potencial a regar e, agora mais em concreto, de uma intenção de 

projeto para o concelho de Viana, a ligar ao projeto em implementação em Vila Nova da Baronia. O 

Município de Viana do Alentejo considera que este é um projeto de crucial importância para o 

desenvolvimento do concelho, em particular para a atividade agrícola, que em muito beneficiará com a 

disponibilidade da água do Alqueva, para o desenvolvimento de novos projetos e para um maior 

desenvolvimento do setor e das atividades ligadas à agricultura.  ----------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 6 de maio foi realizada uma reunião com a Direção do 

Sporting Clube de Viana do Alentejo para preparação da Final da Taça Distrital de Futebol da Associação 

de Futebol de Évora, que decorrerá no dia 30 de maio, sendo finalistas o Sporting Clube de Viana do 

Alentejo e o Redondense.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 8 de maio teve lugar mais uma reunião com a AgdA – Águas 

Públicas do Alentejo, no sentido de melhorar a parceria em diversas áreas, designadamente técnicas e 

financeiras, com regularização de situações pendentes.  ----------------------------------------------------------------  
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- Também no dia 8 de maio, disse o senhor Presidente ter estado presente, conjuntamente com mais 

eleitos do concelho, na Gala promovida pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, 

comemorativa do trigésimo aniversário da AMDE – Associação de Municípios do Distrito de Évora / 

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e que decorreu no Evorahotel. Foi dado a 

conhecer o trabalho desenvolvido ao longo de trinta anos pelos eleitos locais que no Alentejo Central 

representaram os órgãos autárquicos municipais, prestando-lhes a devida homenagem.  --------------------  

- O senhor Presidente referiu que também no dia 8 de maio se assinalou o quinto aniversário da 

assinatura do Protocolo com a Universidade de Évora que deu origem ao Pólo de Viana do Alentejo da 

Universidade Sénior Túlio Espanca / Escola Popular da Universidade de Évora. Referiu que no ano letivo 

em curso, este Pólo tem cento e dezasseis alunos inscritos das três freguesias, realizando algumas 

atividades em parceria, nomeadamente com a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor, com o Projeto “Saber dos Sons”, com a UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade de 

Viana do Alentejo e com as Santas Casas da Misericórdia de Viana do Alentejo e de Alcáçovas. Para 

assinalar a data, a convite de um grupo de alunos, disse o senhor Presidente ter participado num almoço 

que decorreu no Centro do Cante e do Saber, em Viana do Alentejo, no qual também esteve presente o 

senhor Vice-Presidente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 9 de maio, conjuntamente com o senhor Vice-Presidente, 

participou num almoço na Associação de Reformados de Alcáçovas, no âmbito das comemorações do 1.º 

de Maio.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 10 de maio, em Montemor-o-Novo, assistiu à Final da Taça 

Distrital de Futsal disputada entre os Benjamins de Viana do Alentejo e os Benjamins de Vendas Novas. 

Atendendo à vitória da equipa de Viana, todos os membros deste órgão endereçaram os parabéns ao 

Sporting Clube de Viana do Alentejo, pelo resultado alcançado, nomeadamente aos órgãos sociais, à 

equipa técnica, aos atletas, às famílias e aos sócios.  ---------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 11 de maio, no âmbito das comemorações do Dia da Escola de 

Artes da Universidade de Évora, esteve presente no Colégio dos Leões, em Évora, na iniciativa de 

assinatura de Protocolos entre a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Entidade Regional de 

Turismo do Alentejo e na sessão de homenagem ao senhor Professor Doutor Jorge Araújo, Fundador da 

Escola de Artes.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 13 de maio, a convite de um grupo de alunos da 

hidroginástica, participou com o senhor Vice-Presidente no almoço de encerramento de mais um ano 

letivo, no qual estiveram também presentes os professores da modalidade e mais alguns colaboradores 

do Município.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente informou que no dia 14 de maio participou no Hotel Vila Galé, em Évora, num 

almoço de trabalho no âmbito da programação da utilização do Paço dos Henriques, com vista à 

respetiva candidatura a Fundos Comunitários. Estiveram também presentes o senhor Vice-Presidente; a 

senhora Dr.ª Florbela Fernandes, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano; o senhor Dr. 

Paulo Lima, o senhor Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, Dr. Ceia da Silva e o Dr. 

José Santos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 14 de maio, o Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Viana 

do Alentejo, organizou uma ação de formação sobre o Projeto “PORDATA”, em parceria com a Fundação 

Francisco Manuel dos Santos. Participaram dezasseis formandos, sendo alguns das Bibliotecas Municipais 

do concelho. A ação de formação teve lugar na Escola Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo.    ---------

- 

 - O senhor Presidente informou que no dia 15 de maio, Dia Internacional da Família, a CPCJ – Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo e o Programa CLDS+ - Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social Mais, promoveram no salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo uma 

ação de informação subordinada ao tema “A Família e a Escola”. A ação foi dinamizada pela Associação 

Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos, surgiu no âmbito do ciclo de “Conversas 

Informais 2015” e destinou-se aos pais, encarregados de educação, pessoal docente e comunidade em 

geral.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 15 de maio teve lugar uma reunião com o senhor Presidente 

da Associação de Futebol de Évora – Eng.º António Pereira – no âmbito da preparação da final da taça de 

futebol sénior do Distrito de Évora, a decorrer no próximo dia 30 de maio, em Viana. Está prevista a 

realização de um almoço na Quinta do Cerrado com a participação do Grupo “Seara Nova” e a animação 

no campo de futebol será a partir das dezasseis horas, com a participação da Banda da Sociedade União 

Alcaçovense e da Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo.  --------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que também no dia 15 de maio, pelas vinte e uma horas, no salão da Junta 

de Freguesia de Viana do Alentejo, decorreu a apresentação da proposta de Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Viana do Alentejo. A apresentação foi efetuada pela Empresa que está a proceder ao 

trabalho – RT GEO – Planeamento e Ordenamento do Território, Unipessoal, Ld.ª e destinou-se aos 

eleitos na Assembleia Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente informou que no dia 17 de maio participou no almoço do nono passeio de 

cicloturismo do Grupo Desportivo Cultural Baronia, em Vila Nova da Baronia. Estiveram também 

presentes os senhores Presidentes da Câmara de Alvito, da Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia e 

da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo.  --------------------------------------------------------------------------------- 
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- O senhor Presidente informou que no dia 19 de maio, na Direção Regional de Cultura, em Évora, 

participou numa reunião com a presença da senhora Diretora Regional, com elementos da Associação 

dos Amigos das Alcáçovas, com o senhor Vice-Presidente da Câmara e com o senhor D. Luis de 

Lencastre, Conde de Alcáçovas. Ficou demonstrada a disponibilidade do senhor Conde de Alcáçovas para 

ceder algum espólio da família para o Paço dos Henriques, mediante futuro Protocolo. Dado que alguns 

elementos desse espólio são originais, nomeadamente o foral manuelino, ficou expressa a necessidade 

da maior segurança nos procedimentos da eventual cedência. Após a reunião, seguiu-se um almoço em 

Alcáçovas e uma visita às obras do Paço. Por parte do senhor Conde de Alcáçovas foi manifestado o 

interesse em se manter informado acerca da evolução dos trabalhos. Por parte do Município, esta 

reunião foi de grande utilidade pois permitiu antever uma futura parceria com muito interesse. ------------ 

- O senhor Presidente informou que no próximo dia 22 de maio, no Castelo de Viana do Alentejo, será 

inaugurada a exposição “Espelhos da Memória”, de António Peleja. As quinze imagens que compõem a 

exposição (gravura, serigrafia e fotografia) poderão ser apreciadas até ao dia 5 de julho, entre as dez e as 

treze horas e entre as catorze e as dezoito horas. A exposição engloba um conjunto de técnicas no 

campo da gravura, serigrafia e fotografia. Segundo António Peleja, tratam-se de “olhares sobre um 

presente cheio de ruinas, cores intensas e cheiros embriagantes, são linhas, manchas de cor que se 

unem e criam a imagem, são olhares que ficam”. Natural de Viana do Alentejo, António Peleja começou 

muito cedo a sua ligação às indústrias criativas e foi fundador de várias cooperativas de ação cultural. 

Contudo, foi na área do design editorial que fez o seu percurso profissional. Licenciou-se em Artes 

Plásticas e Multimédia pelo Instituto Politécnico de Beja e encontra-se nesta altura no 2.º ano do 

Mestrado em Fotografia Aplicada / Conservação e Restauro. A par do desenho, a fotografia é uma das 

suas principais áreas de interesse, tendo participado em diversas exposições coletivas e efetuado 

exposições individuais, com atribuição de alguns prémios. A exposição, promovida pelo Município de 

Viana do Alentejo e pela Junta de Freguesia local, conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do 

Alentejo e dá seguimento a um ciclo de exposições com o objetivo de enaltecer o trabalho que tem 

contribuído para a dinamização e promoção do concelho.  ---------------------------------------------------------------

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

- O senhor Presidente referiu que pelo terceiro ano consecutivo, a iniciativa “Pedreira dos Sons” estará 

de volta entre os dias 29 e 31 de maio, com muita música clássica e teatro, numa pedreira de mármore 

desativada, situada junto à estrada entre Viana do Alentejo e Vila Nova da Baronia. Integrada no Projeto 

“Saber dos Sons” promovido pelo Município de Viana do Alentejo e pela Escola de Artes da Universidade 

de Évora, em colaboração com o maestro Christopher Bochmann, a iniciativa conta ainda com a parceria 

da Culartes – Cooperativa Cultural, CRL. Esta sala de concertos ao ar livre, num cenário de rara beleza, 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/05/2015  Fl.9 

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

vai ser o palco natural para três noites dedicadas à música clássica e ao teatro. Num anfiteatro natural 

com particularidades acústicas únicas, o Município de Viana do Alentejo, a Escola de Artes da 

Universidade de Évora e a Culartes pretendem proporcionar diversos momentos musicais, num convite 

aos sentidos. O projeto “Saber dos Sons” teve início em abril de 2011 e para lhe dar corpo o Município 

conta com a colaboração do maestro Christopher Bochmann, professor catedrático convidado da 

Universidade de Évora, onde é também diretor da Escola de Artes. ---------------------------------------------------

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

- O senhor Presidente informou que no próximo dia 30 de maio, integrada na semana de prevenção dos 

maus tratos infantis, terá lugar uma caminhada de aproximadamente 6 quilómetros, com percurso misto 

(ruas da vila e senhora D’Aires) e um convite à contribuição de cada participante com um litro de leite 

para o Banco Alimentar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no próximo dia 1 de junho, para assinalar o Dia Mundial da Criança e 

do Ambiente, terá lugar no Cineteatro Vianense o espetáculo “A Azinheira Sinaleira” do Era Uma Vez 

Marionetas. Serão realizadas duas sessões e os destinatários são os alunos dos Jardins de Infância e do 

1.º Ciclo do concelho bem como os do Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria. Os objetivos 

pretendidos com esta iniciativa são essencialmente os seguintes: 

» Interagir com o ambiente de modo lúdico, observador e criativo;  -------------------------------------------------- 

» Criar uma nova consciência para o ambiente colocando o homem como um elemento da paisagem e 

não como dominador da mesma; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

» Desenvolver o convívio e confraternização entre a comunidade escolar.  ------------------------------------------ 

- O senhor Presidente informou que se encontra em preparação uma reunião do Conselho Nacional da 

Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, a decorrer no dia 4 de julho 

de 2015, em Viana do Alentejo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

- O senhor Presidente referiu que o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo comemorará o seu 

décimo quinto aniversário no próximo dia 23 de maio. Para assinalar a data, decorrerá um Encontro de 

Grupos no Cineteatro Vianense, precedido de uma visita ao Centro do Cante e do Saber (Sede dos 

Grupos Corais do concelho) e de Missa na Igreja Matriz. -----------------------------------------------------------------

---------- 

- O senhor Presidente informou ainda que no dia 24 de maio, terá lugar no Cineteatro Vianense a 

apresentação da peça de teatro amador “Uma Casa de Gente Muito Safada”, promovida pela Secção 

Cultural “O Restolho” da Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova. ----------------------------------- 
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Ponto quatro) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso 

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

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

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

Ponto cinco) Proposta de ratificação da 8.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com as abstenções 

dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi ratificada com três votos favoráveis a 

oitava alteração ao Orçamento da Despesa.  -------------------------------------------------------------------------------  

Ponto seis) 9.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com as abstenções dos senhores 

Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada com três votos favoráveis a nona 

proposta de alteração ao Orçamento da Despesa.  -----------------------------------------------------------------------  

Ponto sete) 7.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com as abstenções dos 

senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada com três votos favoráveis a 

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

Ponto oito) 4.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com as abstenções dos 

senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada com três votos favoráveis a 

quarta proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  -----------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 6 relativo à Empreitada de Reutilização do 

Paço dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas – A Câmara 

aprovou por unanimidade o auto de medição número seis relativo à Empreitada de Reutilização do Paço 

dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas, no montante de 

78.913,80 € (setenta e oito mil novecentos e treze euros e oitenta cêntimos).  ----------------------------------  

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

Atividades Culturais – Ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Atividades Culturais 

e com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir as seguintes verbas: 

- Grupo Coral Feminino “Cantares de Alcáçovas” / 1.º trimestre de 2015 – 243,00 €;  --------------------------  

- Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo / 1.º trimestre de 2015 – 299,70 €.  -------------------------------  

Ao abrigo do mesmo Regulamento e sem a presença do senhor Vereador João Penetra por se encontrar 

impedido, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis transferir para o Grupo Coral “Os 

Trabalhadores de Alcáçovas” a importância de 234,60 €, relativa ao primeiro trimestre de 2015.  ----------  

Ponto onze) Proposta de transferência de verba ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Modalidades Desportivas – Com base no Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas 

e com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 
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unanimidade transferir para a Associação Galopar e Pedalar, de Aguiar, a importância de 608,58 €, 

relativa a transporte do ano de 2014 (modalidade BTT).  ---------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de transferência de verba para o Centro Imaculado Coração de Maria, de Viana 

do Alentejo – Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

deliberou por unanimidade transferir para o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria a 

importância de 100,00 €, como comparticipação nas despesas de organização de um Convívio de Pesca 

Desportiva. ---- 

Ponto treze) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas – 

Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas a importância de 400,00 €, 

como comparticipação nas despesas das atividades de 2015.  ---------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense – Sem a 

presença do senhor Vereador João Penetra por se encontrar impedido, a Câmara deliberou com quatro 

votos favoráveis, transferir para a Sociedade União Alcaçovense a importância de 200,00 €, como 

comparticipação nas despesas com o som na Romaria do Espirito Santo. A deliberação teve por base 

uma proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano.  ----------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de cancelamento de conta bancária – Com base numa informação da Tesouraria 

e na concordância da Chefe da Divisão de Gestão de Recursos, a Câmara deliberou por unanimidade 

proceder ao cancelamento da conta do Banco Millennium BCP n.º 13880012049, em virtude do saldo da 

referida conta ser inferior ao estipulado pelo Banco para a isenção do pagamento de comissão de 

manutenção, implicando tal facto o pagamento trimestral de 50,00 €. ---------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Pedido de parecer prévio relativo à contratação de um espetáculo musical por ocasião 

da Festa da Primavera, em Aguiar – Com os fundamentos constantes do parecer anexo à presente ata e 

que se dão aqui por integralmente reproduzidos, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer 

favorável previamente à contratação de serviços com a Empresa Idade das Ideias – Produtores 

Associados de Espetáculos e Eventos, Ld.ª. Consubstanciam-se os serviços no fornecimento de um 

espetáculo musical no dia 7 de junho de 2015, em Aguiar, por ocasião da Festa da Primavera, com a 

artista Rita Guerra, mediante o pagamento da importância de 7.700,00 €, acrescida de IVA.  ----------------  

Ponto dezassete) Proposta de concessão de apoio financeiro ao abrigo do Cartão “Viana Social” – Com 

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

Cartão “Viana Social”, a Câmara deliberou por unanimidade transferir a importância de 1.500,00 € para o 

munícipe António Luis Alves Bagão, correspondente a metade do valor da obra de recuperação do 

telhado da sua habitação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto dezoito) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Ao abrigo 

do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso e com base 

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

atribuir o referido cartão a Maria Joana Galego Rodrigo, residente em Viana do Alentejo.  -------------------  

Ponto dezanove) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Ao abrigo 

do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso e com base 

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

proceder à renovação do cartão dos seguintes munícipes: 

De Viana do Alentejo: 

- João António Carvalho;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Augusta da Silva; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Catarina Margarida Amaro Brito da Silva Maia;  --------------------------------------------------------------------------  

- Maria Rosa Pucarinhas Pires Espadaneira.  --------------------------------------------------------------------------------  

De Alcáçovas: 

- Manuel Fortunato Seco;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Mariana do Rosário Torres.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte) Proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da “Oficina Domiciliária”, ao 

abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – 

Ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso e 

com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir os seguintes apoios em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”: 

- Titular do cartão n.º 24 – Reparação e pintura de portão;  ------------------------------------------------------------  

- Titular do cartão n.º 470 – Reparação e pintura de portão;  ----------------------------------------------------------  

- Titular do cartão n.º 440 – Reparação e pintura de 2 portas;  --------------------------------------------------------  

- Titular do cartão n.º 348 – Pintura de porta e de portão.  -------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de retificação de apoio em espécie atribuído no âmbito da “Oficina 

Domiciliária”, deliberado na reunião ordinária de 25 de março de 2015 – Com base numa informação 

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

deliberação de 25 de março de 2015, no tocante à atribuição de apoio em espécie, no âmbito da “Oficina 

Domiciliária” ao titular do cartão n.º 205. A Câmara deliberou apoiar o munícipe em causa com a 

reparação de três estores e com a reparação de janela. Efetivamente, constatou-se que se trata de uma 

substituição de janela e não de uma reparação.  --------------------------------------------------------------------------  
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Ponto vinte e dois) Proposta de designação dos representantes do Município no Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo – Sob proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

foram designados os representantes do Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo. A aprovação da proposta verificou-se com quatro votos favoráveis e uma abstenção 

por parte do senhor Vereador João Penetra. Nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.ºs 224/2009, de 11 de 

setembro e 137/2012, de 2 de julho, integrarão o Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas 

de Viana do Alentejo, em representação do Município, os seguintes membros: 

- Bernardino António Bengalinha Pinto, Presidente da Câmara Municipal;  ----------------------------------------  

- João Pedro Valério Parra Martinho Antunes, Técnico Superior;  -----------------------------------------------------  

- Merciana Augusta Palma Rita, Técnica Superior.  ------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo – Com base numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo a importância de 1.000,00 €, como comparticipação nas despesas 

relacionadas com atividades no âmbito da Proteção Civil.  -------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de levantamento da suspensão do procedimento de comunicação 

prévia de alteração e ampliação de habitação – Relativamente ao Processo n.º 6/11, cujo requerente é 

José Virgílio Pintassilgo Soldado, residente em Viana do Alentejo, a Câmara apreciou uma informação da 

Divisão de Administração Urbanística e Processual e deliberou por unanimidade levantar a suspensão do 

Procedimento de Comunicação Prévia de alteração e ampliação de habitação e informar o requerente 

sobre as deficiências a suprir.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--- 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, 
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