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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO
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ATA N.º 09/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 20 / 04 / 2016

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: 16:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 19:00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 14/04/2016

CAIXA ................................................................................................................................................................................. 4.431,15 €
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 ............................................................................................................

970.918,21 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .................................................................................................................... 226.085,90 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ...................................................................................................................... 1.811,83 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 7.885,47 €
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 ...................................................................................................

150.560,04 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250 ....................................................................................................................... 55.083,24 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450 ....................................................................................................................... 15.660,01 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ..................................................................................................................... 176.792,60 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .................................................................................................................. 33.639,75 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ..............................................................................................................

30.209,52 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ............................................................................................................... 103.853,10 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .................................................................................................................... 50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................................................... 975.349,36 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS............................................................................................................................................ 784.314,44 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................... 191.034,92 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às dezasseis 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 6 de abril de 2016; ----------------------------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 alteração por adaptação da Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do
Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 - Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso; -----------------------------------7 - Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso; ----------------------------------8 - Proposta de atribuição de apoios em espécie ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição do
Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, no âmbito da “Oficina Domiciliária”; ------------------------9 - Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Aguiar (comparticipação na
aquisição de relógio para a Igreja); ---------------------------------------------------------------------------------------------10 - Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo (atividades a
desenvolver por ocasião da XVI Romaria a Cavalo); -----------------------------------------------------------------------11 - Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 14 de abril de 2016, que concedeu
licença à Associação Tauromáquica Alcaçovense, para a realização de uma Vacada Popular no dia 16 de
abril de 2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 - Proposta de fixação de preços relativos a diversos bens; ----------------------------------------------------------13 - Pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos compromissos plurianuais
decorrentes da contratação de serviços de aluguer e assistência técnica de equipamentos multifunções;
14 - Aprovação da Conta Final relativa à Empreitada de Reutilização do Paço dos Henriques, Capela de
Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas; -------------------------------------------------------------------15 - Aprovação da Conta Final relativa à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques,
em Alcáçovas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 - Proposta de ratificação da 11.ª alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------17 - Proposta de ratificação da 5.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------18 - Proposta de ratificação da 6.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; -----------------------------19 - 12.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------------------------20 - 6.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; ---------------------------------------------------21 - 7.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------------------------
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22 - Proposta de aprovação dos Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2015; ------------23 - 1.ª Proposta de Revisão ao Orçamento da Receita; -----------------------------------------------------------------24 - 1.ª Proposta de Revisão ao Orçamento da Despesa; ----------------------------------------------------------------25 - Proposta de alargamento excecional do horário de estabelecimento comercial (Supermercado Teste
Vantagem, Ld.ª); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 - Pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos encargos plurianuais decorrentes
da contratação de serviços de Assessoria Técnica ao Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico
do concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 - Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades
Desportivas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente declarou aberta a reunião às dezasseis horas e trinta minutos, tendo pedido
desculpa pela necessidade de alteração do horário habitual, situação motivada pela realização, nesse
horário, de uma reunião com a ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo,
aproveitando hoje a disponibilidade do respetivo Presidente, Dr. Ceia da Silva. Disse o senhor Presidente
que sobre esta reunião informará mais adiante. -------------------------------------------------------------------------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 referiu que por ocasião da festa de aniversário da
Associação de Reformados de Alcáçovas, na qualidade de Presidente da Direção da mesma, enviou um
ofício à Câmara a solicitar apoio financeiro. Acrescentou que no almoço comemorativo do aniversário
participaram 155 pessoas e verificou-se a atuação de um grupo. Disse ainda este Vereador que como até
à presente data ainda não foi tomada qualquer deliberação nesse sentido, ocorreu-lhe perguntar se terá
sido por esquecimento ou se existirá outra razão plausível. -------------------------------------------------------------- A este propósito, o senhor Presidente referiu que não foi recebido na Câmara o Plano de Atividades
desta Associação e que em anos anteriores nunca foi transferida qualquer verba. Acrescentou que a
prática é apoiar quando existe alguma atividade associada ao aniversário e não apenas porque a
Associação existe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Penetra voltou a referir ter havido um almoço e a atuação de um grupo. --------- O senhor Presidente clarificou que a transferência de verba não foi ainda deliberada por ter havido
necessidade de esclarecer o assunto, designadamente na vertente que referiu (existência ou não de
atividade associada). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Penetra disse que tendo a Câmara aprovado recentemente o PARU – Plano de
Ação de Regeneração Urbana e estando o Bairro das Pré-Fabricadas de Aguiar incluído nas zonas
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históricas passíveis de candidatura, talvez exista a oportunidade de efetivamente ser candidatada a
intervenção nesse Bairro, quando os avisos forem publicados. ---------------------------------------------------------- O senhor Presidente disse que só nessa altura se saberá o que é ou não elegível. -------------------------------- Ainda a propósito, o senhor Vereador João Penetra disse que o Bairro em causa está bastante
necessitado de intervenção, nomeadamente retirando os telhados de fibrocimento e eventualmente as
paredes que contenham este material. Em sua opinião, será de efetuar um estudo técnico que possa
servir de base à intervenção não se perdendo a oportunidade de candidatura. ------------------------------------- O senhor Presidente sublinhou que a candidatura só será possível se houver condições para tal, uma vez
que os avisos ainda não são conhecidos. --------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Penetra referiu que de momento só se pode falar no condicional. ------------------- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa, referindo-se à conferência de imprensa para divulgação da
XVI edição da Romaria a Cavalo, que decorreu num Hotel de Évora, sugeriu que, sempre que possível,
este tipo de iniciativas ocorra no próprio concelho de Viana do Alentejo que tem sítios maravilhosos para
mostrar à comunicação social, para além dos produtos regionais. ------------------------------------------------------ O senhor Presidente, a este respeito, disse que quando se fala na presença da comunicação social nas
conferências de imprensa, é preciso ter a noção que se o assunto não for polémico, o interesse da
comunicação social não é tão evidente como possa parecer. Acrescentou que na conferência de imprensa
que decorreu no Hotel Vila Galé, em Évora, para divulgação da XVI Romaria a Cavalo, não esteve
presente qualquer canal de televisão e nem sequer estiveram presentes todos os jornais e rádios da
região. Ainda a este propósito, disse também que não esteve presente qualquer canal de televisão no
Congresso da AMAlentejo que decorreu em Tróia. Disse ainda o senhor Presidente que a ideia de realizar
a conferência de imprensa em Évora teve subjacente a expetativa de que o local seria mais acessível para
os jornalistas do que se a mesma se realizasse em Viana, sendo também esta a sua convicção. Recordou
que as conferências de imprensa para divulgação da Romaria a Cavalo desde 2010, já se realizaram na
Casa do Alentejo, em Lisboa; na Herdade de Rio Frio em Palmela; no Évorahotel e este ano, no Hotel Vila
Galé. O senhor Presidente disse registar a opinião manifestada pela senhora Vereadora, sublinhando que
o grande objetivo será sempre a maior e melhor divulgação possível do evento. ---------------------------------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 6 de abril de 2016 – Com
quatro votos favoráveis foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 6 de abril de
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2016. Não participou na votação desta ata o senhor Vice-Presidente por não ter estado presente na
reunião a que a mesma 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 7 de
abril, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo Manzoupo, esteve presente na apresentação da XVI
Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo, no Hotel Vila Galé, em Évora. Esta Conferência de Imprensa
contou com a presença do senhor Presidente da Turismo do Alentejo e Ribatejo, Ceia da Silva, com
representantes da Comissão Organizadora, com o senhor Presidente da Câmara Municipal da Moita, Rui
Garcia, com o representante da Associação Equestre de Viana do Alentejo, Miguel Fadista, com o
representante da Associação dos Romeiros da Tradição Moitense, Miguel Almeida e com o pároco de
Viana do Alentejo, Manuel Manso. --------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 8 de abril, o Técnico Superior Bruno Borges esteve presente
numa reunião de trabalho no CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro, em Évora, enquanto
representante do SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil, com entidades com responsabilidade pela
conservação e limpeza das faixas de gestão de combustível, concretamente a REN – Redes Energéticas
Nacionais, a EDP – Energias de Portugal, Infraestruturas de Portugal e a Estradas da Planície. A reunião
teve como objetivo, à semelhança de anos anteriores, apresentar os trabalhos em curso e os planeados
no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios, para 2016, nas áreas de responsabilidade de cada
uma das entidades, bem como reforçar a partilha de informação com os Serviços Municipais de Proteção
Civil e Gabinete Técnico Florestal e ainda fortalecer a importância das ações de manutenção das faixas
de gestão de combustível, cuja concretização é essencial para a prevenção e limitação dos grandes
incêndios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente informou que no dia 8 de abril esteve presente numa reunião com a AGDA –
Águas Públicas do Alentejo, que teve lugar em Viana do Alentejo e na qual foram abordados vários
assuntos no âmbito da relação institucional e de parceria com a referida empresa. Entre outros, foram
abordados os seguintes assuntos: Conduta de Alcáçovas, faltando concluir algumas ligações no percurso;
Abastecimento ao Altinho, continuando a empresa a procurar soluções provisórias para melhorar o
serviço, enquanto não for realizado pela empresa o investimento necessário num troço da conduta;
Zonas envolventes aos reservatórios e espaços cedidos à AGDA – Águas Públicas do Alentejo, tendo a
empresa informado que iria iniciar o corte da vegetação e a limpeza do espaço. ---------------------------------- O senhor Presidente informou que ainda no dia 8 de abril, conjuntamente com o Chefe do seu Gabinete
de Apoio Pessoal, Miguel Bentinho, esteve presente no Concurso Saber Fazer, no Cineteatro Vianense,
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organizado pelo Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. O tema desta edição foi “Há 500 anos”,
naturalmente relacionado com os 500 anos da outorga dos Forais Manuelinos de Aguiar e de Viana do
Alentejo e da fundação da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. Este concurso englobou
provas de texto, de dança, de teatro e resolução de questões de carácter geral, promovendo, assim, a
leitura e a criatividade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que no dia 12 de abril teve lugar uma reunião nos Paços do Município
com membros da ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e dois empresários do
ramo da extração de mármore. Esta reunião surgiu no âmbito da criação de um grupo de trabalho do
Projeto Piloto de Desenvolvimento de Mármores de Viana do Alentejo, o qual pretende reabilitar os
“Mármores de Viana”. Após a identificação de alguns fatores e considerandos do retomar da atividade,
identificaram-se formas de colaboração dos parceiros para soluções locais e de proximidade para a
transformação da matéria-prima. A ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, irá
continuar a articular este projeto entre as várias entidades, bem como irá também analisar as várias
possibilidades e eventuais financiamentos comunitários. --------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que ainda no dia 12 de abril, com um técnico do Município, esteve
presente na apresentação do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Central
(PAMUS – AC), que teve lugar nas instalações da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central. O PAMUS – AC, Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Central, consiste
num documento de enquadramento e programação dos investimentos a realizar nas áreas da
mobilidade e acessibilidade no âmbito do novo quadro comunitário Portugal 2020, pelos municípios e
pela CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Este documento é exigido na estratégia do
novo quadro, no âmbito dos PDCT – Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial e nele devem
figurar todas as ações previstas nestas áreas para o período temporal do novo quadro comunitário. ------- O Senhor Presidente informou que, no âmbito das comemorações do Dia Europeu do Empregador, no
dia 13 de abril, esteve presente num Almoço-Debate promovido pelo Centro de Emprego e Formação
Profissional, juntamente com alguns empresários do concelho e do distrito, bem como alguns
empregadores, entre os quais a Embraer. Este Almoço-Debate foi dirigido aos empregadores e
empresários da região, proporcionando um momento de aproximação e esclarecimento sobre o apoio
concreto dos serviços públicos de emprego e formação ao tecido empresarial. O debate teve como tema
“Formação Profissional versus Empregabilidade – A realidade e o contexto do Alentejo” e fizeram parte
do painel Rui Barroso, Diretor Geral da ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo;
Paulo Janela Santos, Diretor do Centro de Serviços Tecnológicos de Évora e Paulo Marchioto,
Administrador da Embraer Portugal. O encontro terminou com uma visita ao Pólo Aeronáutico. O convite
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foi remetido pelo Diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora e pelos Diretores
Adjuntos dos Serviços de Emprego de Estremoz, Évora e Montemor-o-Novo. ------------------------------------- O senhor Presidente informou que ainda no dia 13 de abril, um técnico do Município esteve presente
na apresentação do Projeto “Inovar +”, que visa apoiar as empresas da região. Este é um projeto
conjunto das associações empresariais de Beja (NERBE – Núcleo Empresarial da Região de Beja), Évora
(NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora) e Portalegre (NERPOR – Núcleo Empresarial da Região
de Portalegre), financiado por fundos comunitários, através do Alentejo 2020 e visa a capacitação
empresarial das Pequenas e Médias Empresas das Sub-Regiões para o desenvolvimento de processos de
inovação, tendo em vista o desenvolvimento de novos bens e serviços, o aumento da produtividade e a
capacidade de criação de valor. Entre as ações previstas no âmbito do projeto estão a realização de um
diagnóstico e plano de ação para a avaliação do potencial de inovação, sessões públicas de apresentação
do projeto e de sensibilização para a importância de inovação, um Fórum Regional para a Inovação e a
criação de um portal que reunirá a informação produzida durante o projeto. Esta apresentação decorreu
em simultâneo nas sedes das referidas associações, via videoconferência e o convite para a participação
foi remetido pelo NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora. ---------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 14 de abril, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve
presente nas Comemorações do Dia do Combatente, as quais tiveram lugar junto ao Monumento dos
Mortos da Grande Guerra, no Rossio de S. Brás, em Évora. Do programa das cerimónias constou a
condecoração a alguns ex-combatentes que cumpriram as suas comissões de serviço nas ex-Províncias
Ultramarinas em África e, no final, um almoço. ----------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que ainda no dia 14 de abril esteve presente no Dia do Pólo de Portel da
Universidade Popular Túlio Espanca, em Portel, tendo sido realizadas algumas atividades com os alunos
dos vários polos. Do Pólo de Viana do Alentejo participaram 35 alunos do Clube de Saúde Sénior, tendo
estado ainda presentes um técnico do Município e o Coordenador do Pólo de Viana do Alentejo. ----------- O senhor Presidente informou que no dia 16 de abril, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, Miguel
Bentinho, esteve presente no 1.º Encontro Regional Sul de Pedestrianismo, em Alvito. Esta iniciativa foi
promovida pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, através do seu Conselho Regional
Sul, com o apoio da Federação das Coletividades do Distrito de Beja e do Clube da Natureza de Alvito. O
encontro teve como propósito debater o estado do Pedestrianismo na região e encontrar caminhos para
a sua promoção e para o crescimento da sua prática regular. O convite foi endereçado pela organização
da iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 17 de abril, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo
Manzoupo esteve presente na Caminhada de Abril, inserida nas Comemorações dos 42 anos do 25 de
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abril. Esta caminhada teve partida nas três freguesias do concelho rumo ao Monte do Sobral, onde foi
oferecido um almoço aos participantes, numa parceria entre o Município e a nova gerência do Monte do
Sobral (Rute e Carlos Barbosa). Esta caminhada foi organizada pelo Município de Viana do Alentejo em
colaboração com o Projeto Alcáçovas Outdoor Trails, da Associação Amigos de Alcáçovas. -------------------- O Senhor Presidente informou que também no dia 17 de abril, o Senhor Vice-Presidente e o Chefe do
seu Gabinete de Apoio Pessoal, Miguel Bentinho, estiveram presentes na entrega de faixas de “Campeão
Distrital de Futsal” às equipas de Futsal de Benjamins e de Infantis do Sporting Clube de Viana do
Alentejo, ambas sagradas campeãs a 20 de março de 2016. Esta entrega teve lugar no Pavilhão
Gimnodesportivo de Viana do Alentejo importando felicitar todos os jovens atletas em particular, os seus
treinadores e pessoal técnico de apoio, as suas famílias, o Sporting Clube de Viana do Alentejo e
respetivos órgãos sociais e todos os seus associados. --------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 18 de abril, esteve presente na reunião mensal do Conselho
Executivo da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo, em Beja, do
qual o Município faz parte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 19 de abril, o Senhor Vice-Presidente participou na reunião
mensal do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, realizada em
Alvito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que ainda no dia 19 de abril, conjuntamente com o Senhor Vereador
Paulo Manzoupo e o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, Miguel Bentinho, esteve presente no
almoço dos Romeiros antes da partida para a Moita, a convite dos mesmos, no Restaurante “A Fonte”,
em Viana do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que hoje, dia 20 de abril, esteve presente na partida da XVI Romaria a
Cavalo Moita – Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que hoje, dia 20 de abril, participou numa reunião com o senhor
Presidente da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Dr. Ceia da Silva; com o Dr.
José Santos e com o Dr. Paulo Lima, no âmbito da instalação de um projeto, em Alcáçovas, no âmbito do
Património Imaterial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------------------------------------
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Ponto cinco) Proposta de alteração por adaptação da Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de
Viana do Alentejo – Esteve presente o Técnico Superior Bruno Borges que fez o enquadramento da
proposta de alteração por adaptação da Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do
Alentejo, resultando a mesma do facto de ter sido alterado um Diploma legal, ao qual o Plano Diretor
Municipal se teve de adaptar. -------------------------------------------------------------------------------------------------Votada a proposta de alteração por adaptação da Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana
do Alentejo, foi a mesma aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos termos da
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal
respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social do reformado, pensionista e
idoso aos seguintes munícipes:
De Viana do Alentejo:
- Albertina Rosa Silva da Luz. --------------------------------------------------------------------------------------------------De Alcáçovas:
- Deolinda Maria Pereira Pias; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Esperança Batista Ferreirinho. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos termos da
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal
respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do cartão social do reformado,
pensionista e idoso dos seguintes munícipes:
De Viana do Alentejo:
- Isabel Sofia Salvaterra; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Manuel António Tanganho Soldado; ---------------------------------------------------------------------------------------- Ana Rosa Tereso Pintassilgo Soldado; -------------------------------------------------------------------------------------- Armindo Martins Fialho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Vitória Pintada Romão Quaresma. ---------------------------------------------------------------------------------De Alcáçovas:
- Estela Beatriz Maia Chora; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Manuel António Maia Carvalho; --------------------------------------------------------------------------------------------- Maria do Carmo Passão Batista. --------------------------------------------------------------------------------------------De Aguiar:
- Tomásia Maria Caxola; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- José Manuel Rosado Manzoupo; --------------------------------------------------------------------------------------------
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- António José Seco Pão Mole; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Clementina Maria Pedrica de Abreu Pão Mole. -------------------------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de atribuição de apoios em espécie ao abrigo do Regulamento Municipal de
Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, no âmbito da “Oficina Domiciliária” –
Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento
Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara deliberou por
unanimidade atribuir os seguintes apoios em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”:
- Titular do cartão n.º 315 – Impermeabilização de guarda-fogo; ----------------------------------------------------- Titular do cartão n.º 511 – Substituição de banheira por poliban e colocação de azulejos. -----------------Ponto nove) Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Aguiar
(comparticipação na aquisição de relógio para a Igreja) – Com base na proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Fábrica da
Igreja Paroquial de Aguiar a importância de 500,00 € (quinhentos euros), como comparticipação nas
despesas inerentes à aquisição de um relógio para a Igreja de Aguiar. --------------------------------------------Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo
(atividades a desenvolver por ocasião da XVI Romaria a Cavalo) – Com base na proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação
Equestre de Viana do Alentejo a importância de 800,00 € (oitocentos euros), como comparticipação nas
despesas de atividades a desenvolver, nomeadamente por ocasião da XVI Romaria a Cavalo. -------------Ponto onze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 14 de abril de 2016, que
concedeu licença à Associação Tauromáquica Alcaçovense, para a realização de uma vacada popular
no dia 16 de abril de 2016 – A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor
Presidente, datado de 14 de abril de 2016, através do qual foi concedida licença à Associação
Tauromáquica Alcaçovense para a realização de uma vacada no dia 15 de abril de 2016, numa praça de
touros desmontável, propriedade da Associação e instalada no Largo da Gamita, em Alcáçovas. ----------Ponto doze) Proposta de fixação de preços relativos a diversos bens – Nos termos da proposta da
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade fixar preços para os
seguintes bens (merchandising do Município):
- Esferográficas – 0,50 €; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lápis – 0,50 €; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fitas para o pescoço – 1.00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Fitas para o pescoço com chocalho – 2.00 €; ----------------------------------------------------------------------------- T-shirts – 5.00 €; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Leques – 1.00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Porta-chaves – 1.00 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chapéus com fita – 2.50 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponchos – 2.50 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sacos – 3.00 €; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Casacos – 15.00 €; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pastas – 3.50 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mochilas – 5.00 €; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Blocos de notas – 2.00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Chapéus-de-chuva – 5.00 €; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Garrafas Térmicas – 2.50 €; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Óculos de sol – 2.50 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bonés – 2.00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Canecas – 2.50 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toucas de natação – 2.00 €; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Aventais – 4.00 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bate palmas – 0,50 €; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eco copos – 2.00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto treze) Pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos compromissos
plurianuais decorrentes da contratação de serviços de aluguer e assistência técnica de equipamentos
multifunções – O senhor Presidente referiu que o Município pretende celebrar um contrato para aluguer
de novos equipamentos multifunções e para aquisição de serviços de assistência técnica de todos os
equipamentos multifunções instalados nos diversos serviços. Pelo aluguer de 10 novos equipamentos
multifunções prevê-se um custo mensal de 400,00 €, acrescido de IVA, a pagar durante um prazo de 36
meses, o que corresponde a um somatório de 14.400,00 €, acrescido de 23% de IVA. Pelos serviços de
Assistência Técnica de todos os equipamentos multifunções prevê-se um custo mensal de 650,00 €
acrescido de IVA, a pagar durante um prazo de 36 meses, o que corresponde a um somatório de
23.400,00 €, acrescido de 23% de IVA. --------------------------------------------------------------------------------------Assim sendo, estima-se que o contrato a celebrar tenha o valor máximo de 37.800,00 €, acrescido de
23% de IVA, o que perfaz a importância total de 46.494,00 €, a pagar em 36 meses distribuído do
seguinte modo:
» No ano de 2016 – 9.040,50 €; -----------------------------------------------------------------------------------------------» No ano de 2017 – 15.498,00 €; ----------------------------------------------------------------------------------------------

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/04/2016

Fl.12

____________

__________

____________

__________

» No ano de 2018 – 15.498,00 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------» No ano de 2019 – 6.457,50 €.
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do Artigo 6.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso,
aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, com a redação dada pelas Leis n.ºs 20/2012 de 14 de
maio; 64/2012 de 20 de dezembro; 66-B/2012 de 31 de dezembro; e 22/2015 de 17 de março, dado que
a despesa inerente à celebração do contrato em causa ultrapassa o ano em curso, a Assembleia
Municipal autorizou, por unanimidade, a assunção dos encargos plurianuais decorrentes da mesma. ---Ponto catorze) Aprovação da Conta Final relativa à Empreitada de Reutilização do Paço dos Henriques,
Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas – Nos termos do artigo 399.º do Código
dos Contratos Públicos, a Câmara aprovou por unanimidade a Conta Final relativa à Empreitada de
Reutilização do Paço dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas. --Ponto quinze) Aprovação da Conta Final relativa à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos
Henriques, em Alcáçovas – Nos termos do artigo 399.º do Código dos Contratos Públicos, a Câmara
aprovou por unanimidade a Conta Final relativa à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos
Henriques, em Alcáçovas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de ratificação da 11.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a
Câmara ratificou a 11.ª alteração do Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de ratificação da 5.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da
Costa, a Câmara ratificou a 5.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. ------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de ratificação da 6.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com
três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros
da Costa, a Câmara ratificou a 6.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ----------------------------Ponto dezanove) 12.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e
duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a Câmara
aprovou a 12.ª proposta de alteração do Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------Ponto vinte) 6.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e
duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a Câmara
aprovou a 6.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. -----------------------------------------Ponto vinte e um) 7.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a
Câmara aprovou a 7.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.
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Ponto vinte e dois) Proposta de aprovação dos Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de
2015 – Foram presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos à Gerência de 1 de janeiro a 31
de dezembro de 2015, enviados com a antecedência legal a todos os Vereadores e que como é habitual
ficarão disponíveis na página eletrónica do Município, após apreciação da Assembleia Municipal. --------O Senhor Presidente teceu sobre os referidos documentos as seguintes considerações genéricas:
“ O ano de 2015, à semelhança dos últimos anos, foi mais um ano difícil, de crise económica, financeira e
social, que se desenvolveu num ambiente muito exigente, assistindo-se a mais um ano em que o Poder
Central continuou a tratar o Poder Local sem qualquer consideração. ---------------------------------------------Durante o ano de 2015 continuaram a ser muitas e de vária ordem as restrições e condicionantes à
gestão das autarquias, com impacto direto e significativo no nosso Município essencialmente com
reduções das transferências do Orçamento de Estado desde 2010 o que, contas feitas, implica uma
redução, em 5 anos de cerca de dois milhões de euros. ---------------------------------------------------------------Quanto às atividades de 2015, de uma forma geral, conseguiram-se manter praticamente todas,
naturalmente com os ajustes que se mostraram necessários. --------------------------------------------------------Quanto às contas de 2015 propriamente ditas, em nosso entender, as mesmas refletem a atividade do
Município em mais um ano difícil, de fecho de um Quadro Comunitário (QREN) e de suposta abertura de
um Novo (Portugal 2020), que, em nosso entender, ficou de facto marcado por um volume de
investimento tal como planeado, na obra do Paço dos Henriques, que como sabemos não foi concluída
mais cedo devido às reclamações apresentadas pelas empresas concorrentes à realização da obra e que
deram origem a uma providência cautelar e a uma ação judicial no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Beja. Em termos orçamentais, o ano de 2015 apresentou valores muito razoáveis de receita, melhores
do que no ano anterior, sendo os valores da despesa também razoáveis, conseguindo o Município
ajustar a despesa paga à receita recebida. Por isso, o Município cumpriu a regra do Equilíbrio Orçamental
e consideramos que a situação financeira do Município melhorou em 2015, face a 2014. -------------------De salientar que o saldo de operações orçamentais que transitou da gerência de 2015 para 2016 foi de
579.141,31€, enquanto que o transitado da gerência de 2014 para 2015 foi de 540.579,91 e o transitado
da gerência de 2013 para 2014 tinha sido de 141.476,67 €. O total das disponibilidades a 31 de
dezembro de 2015 era de 804.841,34 €, enquanto que em 31 de dezembro de 2014 era de 715.837,00 €.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concluindo, referimos que apesar da conjuntura difícil que atravessamos, designadamente a nível do
desemprego crescente, a gestão foi e será feita com o melhor equilíbrio possível, ajustando algumas
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atividades e ações, com a prévia análise das mesmas devidamente ponderada e sempre no interesse do
Município e das suas populações.” ------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador João Penetra manifestou a sua satisfação por ter sido realizada, no ano de 2015, a
obra do Paço dos Henriques, constituindo uma mais valia paro o concelho. Este Vereador registou que
pela primeira vez, em três anos, é registado um resultado liquido positivo, ainda que de pequeno
montante. O senhor Vereador João Penetra concluiu referindo que a gestão que as Contas refletem foi
da responsabilidade dos eleitos em maioria, não tendo havido na execução orçamental de 2015 o reflexo
de algumas das propostas apresentadas pelos eleitos da CDU neste órgão. Assim, em consonância com
as posições assumidas nesta matéria, em anos anteriores, disse este Vereador que irá votar contra. ----- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa disse que a sua posição é semelhante à manifestada pelo
senhor Vereador João Penetra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente referiu ser sua convicção que independentemente do modo como decorreu a
gestão dos eleitos em maioria, os eleitos da CDU sempre votariam contra os Documentos de Prestação
de Contas. Acrescentou que tendo o senhor Vereador João Penetra enfatizado em anos anteriores (em
sua opinião até exageradamente) o facto dos resultados líquidos serem negativos, ainda pensou que o
motivo de em 2015 terem sido positivos pudesse influenciar o sentido de voto dos Vereadores da CDU,
sustentando, pelo menos, a abstenção. Constatou, porém, que assim não aconteceu. ------------------------ O senhor Vice-Presidente referiu que uma parte significativa das propostas apresentadas pelos
Vereadores da CDU tiveram execução em 2015. -------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu que os documentos elencados no anexo I da Resolução do Tribunal de
Contas n.º 4/2001, publicada na II Série no Diário da Republica de 18 de agosto de 2001, com a redação
dada pela Resolução do Tribunal de Contas n.º 6/2013, publicada na II série no Diário da Republica n.º
226, de 21 de novembro com a indicação de – Resolução n.º 26/2013, encontram-se integralmente
elaborados, exceto os documentos n.ºs 23, 24, 25 e 35, por não existirem movimentos que justifiquem a
sua elaboração. Nos termos do n.º 3 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, as Declarações
referidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 desse artigo, integram os Documentos de Prestação de Contas.
Integram igualmente os Documentos de Prestação de Contas a Declaração de Responsabilidade e
respetivos anexos, a que se refere o n.º 8 da Resolução do Tribunal de Contas n.º 44/2015, publicada na
2.ª Série do Diário da República de 25 de novembro. Todos os documentos estiveram presentes nesta
reunião e ficarão devidamente arquivados, disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados.
Votados os Documentos de Prestação de Contas relativos à Gerência de 1 de Janeiro de 2015 a 31 de
Dezembro de 2015, foram os mesmos aprovados com três votos favoráveis, e dois votos contra por
parte do senhor Vereador João Penetra e da senhora Vereadora Rosa Barros da Costa. Com idêntica
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votação, foi deliberado transferir o resultado liquido positivo no montante 36.269,52€ para a conta 59 Resultados Transitados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e três) 1.ª Proposta de Revisão ao Orçamento da Receita – Com três votos favoráveis e duas
abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a Câmara aprovou
a 1.ª proposta de revisão do Orçamento da Receita. -------------------------------------------------------------------Ponto vinte e quatro) 1.ª Proposta de Revisão ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e
duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a Câmara
aprovou a 1.ª proposta de revisão do Orçamento da Despesa. ------------------------------------------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de alargamento excecional do horário de estabelecimento comercial
(Supermercado Teste Vantagem, Ld.ª) – Com base numa informação da Divisão de Administração
Urbanística e Serviços Urbanos relativamente ao pedido apresentado pela Empresa Teste Vantagem –
Supermercados, Ld.ª, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar o alargamento excecional do
horário de funcionamento do estabelecimento comercial até às 5:00 horas do dia 24 de abril de 2016. Ponto vinte e seis) Pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos encargos
plurianuais decorrentes da contratação de serviços de Assessoria Técnica ao Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento Económico do concelho – Pretende o Município celebrar um contrato de prestação de
serviços para Assessoria Técnica ao GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico do
concelho, pelo período de 18 meses, estimando-se que a prestação de serviços em causa implique o
pagamento de uma prestação mensal máxima de 1.200,00, acrescida de IVA. ----------------------------------Nos termos da alínea c) do n.º 1 do Artigo 6.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso,
aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, com a redação dada pelas Leis n.ºs 20/2012 de 14 de
maio; 64/2012 de 20 de dezembro; 66-B/2012 de 31 de dezembro; e 22/2015 de 17 de março, dado que
a despesa inerente à celebração do contrato em causa ultrapassa o ano em curso, propõe-se solicitar
prévia autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos encargos plurianuais decorrentes da
mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Penetra disse que se irá abster na votação uma vez que considera mais
apropriada a existência de um Técnico as tempo inteiro, com vínculo ao Município. --------------------------- O senhor Vice-Presidente referiu que estando para breve a publicação dos Avisos relativos ao novo
Quadro Comunitário de Apoio, não se pode correr o risco de não ter ninguém com capacidade de
“agarrar as oportunidades”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Votada a proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal, foi a mesma aprovada com três
votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da
Costa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto vinte e sete) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro
às Modalidades Desportivas – Com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e
ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir as seguintes verbas:
- Para o Sport Club Alcaçovense – 8.000,64 € (oito mil euros e sessenta e quatro cêntimos) Futebol /
transporte; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para o Sporting Clube de Viana do Alentejo – 10.500,00 € (dez mil e quinhentos euros), sendo:
» 6.000,00 €, relativos ao futebol / acertos da época 2015/2016; ------------------------------------------------» 4.500,00 €, relativos a transporte / acertos da época 2015/2016. ----------------------------------------------

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezanove 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,

