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ATA N.º 13/2012
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 23 / 05 / 2012
PRESENÇAS
PRESIDENTE : BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES : JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
ESTÊVÃO MANUEL MACHADO PEREIRA
JOSÉ JACINTO BENTO GRAVE
HORA DE ABERTURA: 14,30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 20,00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 18 / 05 / 2012
CAIXA ......................................................................................................................................................... 1.032,30 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ............................................................................ 1.870.194,00 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430............................................................................................... 456.979,40 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................. 1.814,42 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005455530 ......................................................................................................... 4,30 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005496230................................................................................................... 2.582,62 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330................................................................................................... 2.258,87 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005672550...................................................................................................... 158,06 €
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 .................................................................................................. 7.843,10 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 ............................................................................................... 91.005,35 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ........................................................................................ 5.074,37 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ......................................................................................... 133.711,06 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 .......................................................................................... 92.976,92 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44270270171 ........................................................................................ 700.000,00 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44270270568 ........................................................................................ 300.000,00 €
B. E. S. – CONTA N.º 0007/00219692682 ................................................................................................. 50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................... 1.871.226,30 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................. 1.836.487,80 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ......................................................................................................... 34.738,50 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos cuja ordem de
trabalhos era a seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------1) Aprovação da ata da reunião anterior; --------------------------------------------------------------2) Informação sobre a atividade da Câmara; ----------------------------------------------------------3) Conhecimento dos despachos proferidos no uso de competência subdelegada em matéria de
administração urbanística; ----------------------------------------------------------------------------4) Aprovação da ata em minuta; ------------------------------------------------------------------------5) Pedido de parecer prévio favorável relativo à prestação de serviços com o senhor João
Manuel Sim Sim Rosado, para “Ensaio das Marchas Populares”; -------------------------------6) Pedido de parecer prévio favorável relativo à prestação de serviços para “conceção de dois
Módulos Multimédia”, por parte da Learn About – Projetos de E-Learnig, Unipessoal, Ld.ª;
7) Pedido de parecer prévio favorável relativo à prestação de serviços para aluguer de uma
Máquina Extensível, por parte de Inácio Francisco Carvalho Pires; -----------------------------8) Pedido de parecer prévio favorável relativo à prestação de serviços para reparação de quatro
panos dos Palcos, por parte da empresa Luís & Nelson, Ld.ª; -----------------------------------9) Pedido de parecer prévio favorável relativo à prestação de serviços de táxis, no âmbito dos
Transportes Escolares / Junho de 2012; ------------------------------------------------------------10) Proposta de transferência de verba, no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais; ----------------------------------------------------------------------------------11) Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às
Modalidades Desportivas; ----------------------------------------------------------------------------12) Proposta de transferência de verba para a Associação do Grupo Coral Feminino de Viana do
Alentejo, pela organização de um encontro de Grupos Corais; ----------------------------------13) Proposta de atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso; ------------------14) Proposta de renovação de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso; -----------------15) Aprovação do auto de medição n.º 3, relativo à Empreitada de Remodelação do Jardim do
Altinho em Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------------16) Aprovação do auto de medição n.º 7, relativo à Empreitada de Construção da Rotunda da
Zona Industrial de Viana do Alentejo; --------------------------------------------------------------17) Aprovação do auto de medição n.º 4, relativo à Empreitada de Remodelação do Espaço para
Implantação do Balcão Único de Atendimento nos Paços do Município de Viana do
Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------------------------
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18) Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo; -----------------------19) Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Alcáçovas. --------------------------------O senhor Presidente propôs a inclusão na ordem de trabalhos dos seguintes pontos adicionais: ----20) Proposta de revogação de parte da deliberação relativa ao Bar do Cine-Teatro Vianense,
tomada na reunião de 26 de abril de 2012; --------------------------------------------------------21) Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios do Alentejo Central e
de pedido do acordo da Assembleia Municipal quanto ao montante em causa; ---------------22) Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Requalificação
dos Jardins do Mauforo, contendo o respetivo projeto de execução; --------------------------23) Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada de Requalificação
dos Jardins do Mauforo, de abertura do concurso público para adjudicação da respetiva
empreitada e de designação do júri que conduzirá o procedimento; ----------------------------24) Propostas de aprovação do Caderno de Encargos e do Programa de Concurso relativos à
concessão de exploração do Bar do Cine-Teatro Vianense, de abertura do respetivo
concurso público e de designação do júri que conduzirá o procedimento; ---------------------25) 7.ª Proposta de Alteração ao Plano de Atividades Municipais; ----------------------------------26) 13.ª Proposta de Alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------------------Tendo a Câmara reconhecido urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, aprovou por
unanimidade a sua inclusão na ordem do dia nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. --------------------------------Ponto um) Aprovação da ata da reunião anterior – A Câmara aprovou por unanimidade a ata
número doze relativa à reunião ordinária realizada no dia nove de maio de dois mil e doze. -------Ponto dois) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no
dia 10 de maio teve lugar uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal cujo único ponto da
ordem de trabalhos foi a deliberação sobre a proposta de agregação da EBI/JI de Alcáçovas com o
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. Por unanimidade foi aprovado um documento
contendo o parecer desfavorável da Assembleia Municipal quanto à agregação em causa,
documento esse que se encontra em anexo a esta ata como sua parte integrante. --------------------- Informou também o senhor Presidente sobre a participação do senhor Vice-Presidente numa
reunião que decorreu no dia 15 de maio na Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
acerca da elaboração dos regulamentos de água, resíduos e saneamento, no âmbito do Decreto-Lei
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n.º 194/2009, de 20 de agosto. Nessa reunião foi constituído um grupo de trabalho liderado pelo
Dr. Jorge Pinto na qualidade de consultor da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e
por técnicos de alguns municípios, com vista à elaboração dos regulamentos. ----------------------------- O senhor Presidente informou também ter assistido no dia 16 de maio a uma conferência na
Universidade de Évora, organizada pelo Departamento de Sociologia e subordinada ao tema
“Promoção Turística do Alentejo: Setor Público / Setor Privado”. Tendo sido reconhecido o bom
trabalho da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, foi considerado que o Turismo de
Portugal tem deficiências no seu funcionamento, principalmente por não efetuar a articulação com
o setor privado. Concluiu-se que para o desenvolvimento do turismo no seu todo, é imprescindível
a articulação entre investidores públicos e privados. -------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou também que no dia 16 de maio, às 18 horas, reuniu a Comissão
Municipal de Toponímia e que no dia 17 de maio esteve presente na inauguração do posto
avançado do Banco Espírito Santo e da Tranquilidade, a funcionar em Viana do Alentejo, na Rua
Cândido dos Reis. --------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu ainda que no dia 18 de maio foi realizada uma reunião com as duas
Misericórdias do concelho acerca do assunto “Cantinas Sociais”, uma vez que a Segurança Social
irá implementar um programa de “emergência alimentar” que abrangerá também este concelho.
Atendendo à população em causa, a Segurança Social estabeleceu que no concelho de Viana
apenas uma Misericórdia ficará adstrita a este programa. Diariamente poderão ser fornecidas 65
refeições, recebendo a Misericórdia 2,50 € por cada uma e podendo cobrar até 1,00 € ao utente. A
Misericórdia de Alcáçovas, para aceitar poder ser ela a responder perante a Segurança Social
como a Misericórdia do concelho, e tendo isso implicações no transporte das refeições para as
outras freguesias do concelho onde existam pessoas sinalizadas para usufruírem dessas refeições;
fez depender a sua decisão do apoio da Câmara na questão do transporte. Disse o senhor
Presidente que a Câmara, na conjuntura atual, não deverá comprometer-se em assegurar o
transporte pelo que ficou decidido que as duas Misericórdias se articularão entre si quanto a este
aspeto a fim de que o Programa possa abranger todas as freguesias do concelho. --------------------- O senhor Presidente disse ainda que no dia 19 de maio participou, conjuntamente com o senhor
Vereador Paulo Manzoupo, na festa de aniversário do Grupo Coral Feminino de Viana do
Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Presidente informou também que no dia 21 de maio se realizou em Viana uma reunião
do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central e que ontem
teve lugar uma reunião do Conselho Executivo da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central. Nesta reunião, entre outros assuntos, falou-se da questão do QREN – Quadro de
Referência Estratégico Nacional, cujas decisões estão suspensas até, pelo menos, ao final de
junho. Nesta reunião esteve presente a senhora Diretora Regional de Educação do Alentejo, tendose referido às seguintes três questões: ------------------------------------------------------------------------- - Dívidas aos municípios, provenientes da componente de Apoio à Família; ------------------------- Encerramento de Escolas; ---------------------------------------------------------------------------------- Agregação de Escolas/Agrupamentos. -------------------------------------------------------------------Apesar do município de Viana do Alentejo não constar da primeira listagem quanto às agregações,
disse a senhora Diretora Regional nada saber quanto ao futuro, nomeadamente quanto à 2ª fase
das decisões, pois o senhor Secretário de Estado tem este assunto na sua posse. -------------------------- O senhor Presidente referiu-se ainda à semana cultural de Alcáçovas que terá início a 25 de
maio, às 19,30 horas, no Centro Cultural daquela freguesia. ---------------------------------------------------- O senhor Presidente disse também que nos dias 29 de maio e 4 de junho, no âmbito da
Universidade Sénior Túlio Espanca – Pólo de Viana do Alentejo, realizar-se-ão os cursos breves
sobre jogos matemáticos 2, desta vez com participantes de Alcáçovas. --------------------------------- Finalmente, o senhor Presidente deu algumas informações sobre o arrelvamento sintético dos
campos de futebol do concelho. Referiu que estando esgotadas as hipóteses de fazer o
arrelvamento com recurso a fundos comunitários, será necessário analisar outras alternativas.
Disse que tendo em conta todas as restrições e indefinições quanto ao financiamento bancário, foi
iniciada a análise de uma hipótese, na eventualidade dos clubes poderem vir a contratar
empréstimos de longo prazo. Essa hipótese, grosso modo, consubstancia-se na possibilidade do
município se comprometer com transferências de verbas no futuro. O senhor Presidente informou
que para análise desta matéria foi solicitado ao Gabinete Jurídico que se debruçasse sobre a
possibilidade de celebração de contratos de desenvolvimento desportivo tendo-se concluído que
estes só poderão ser assinados pelo máximo de 4 anos. Disse ainda o senhor Presidente que na
próxima semana está agendada uma reunião com o Crédito Agrícola a fim de se perceber qual a
sua posição quanto à possibilidade de um eventual financiamento aos clubes, tendo o município
como parceiro neste investimento. Referiu o senhor Presidente que segundo valores aproximados,
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o financiamento necessário rondará os 140 a 150 mil euros, implicando a realização de alguns
trabalhos por parte do município, por forma a reduzir as necessidades de financiamento. O senhor
Presidente sublinhou que a oportunidade de financiamento é decisiva neste processo. --------------- - O senhor Vereador João Pereira disse ter visto no blog do senhor Vereador Estêvão Pereira, um
texto do próprio acerca da decisão do Tribunal de Castelo Branco relativamente ao processo que
os trabalhadores do município de Elvas moveram contra a própria Câmara no sentido de lhe serem
reconhecidos os direitos à progressão nas respetivas carreiras. Escreveu então o senhor Vereador
Estêvão Pereira que “o Tribunal veio dar razão aos que sempre defenderam que os trabalhadores
tinham esse direito e veio desautorizar (desacreditar?) os que fizeram gato-sapato das suas
propostas eleitorais e deram o dito por não dito”. E continuou, referindo que “o executivo da
Câmara até fez reuniões com os trabalhadores, até disse que ia pagar e depois, quando chegou a
altura de assumir os seus compromissos, escondeu-se e fugiu ao cumprimento dos mesmos”. E
terminou questionando “que credibilidade pode ter perante os trabalhadores do município quem os
engana, ilude e não cumpre com os seus compromissos?” -----------------------------------------------Perante aquilo que foi escrito pelo senhor Vereador Estêvão Pereira, disse o senhor Vereador João
Pereira que lamenta o facto de ele se aproveitar do espaço que criou na internet para lá inserir
elementos falsos relacionados com a atividade da Câmara, órgão a que afinal também pertence.
Referiu ainda o senhor Vereador João Pereira que o senhor Vereador Estêvão Pereira,
intencionalmente, distorce a realidade induzindo as pessoas em erro. ----------------------------------Disse lamentar que o senhor Vereador Estêvão Pereira use esse recurso isoladamente para tecer
críticas injustas à atividade da Câmara e não faça essas críticas no seio da Vereação a que
pertence, local nobre para serem discutidos os assuntos relacionados com a atividade da Câmara.
Disse ainda o senhor Vereador João Pereira que contrariamente à mensagem que de forma
maldosa o senhor Vereador Estêvão Pereira quer fazer passar; respeita bastante a dignidade dos
trabalhadores e é sensível às suas necessidades uma vez que ele próprio também é trabalhador.
Sublinhou que a sua posição sempre foi de defesa dos trabalhadores da Câmara e tanto assim é
que logo no final do ano de 2009 votou favoravelmente uma proposta de recurso à opção
gestionária que permitiria aos trabalhadores verem melhorados os seus posicionamentos
remuneratórios. O senhor Vereador João Pereira recordou que pouco tempo depois de iniciar o
mandato, participou numa reunião com o STAL acerca da aplicação da opção gestionária tendo
aquela estrutura sindical transmitido que idêntica proposta havia sido apresentada à anterior
Câmara não tendo aquela querido tomar qualquer deliberação sobre o assunto. O senhor Vereador

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE

23/05/2012

Fl.7

____________

__________

____________

__________

João Pereira sublinhou que se em final de 2009 tomou pessoalmente a decisão de votar
favoravelmente essa proposta era porque estava verdadeiramente interessado em resolver a
situação dos trabalhadores. Recordou que no ano seguinte, em Junho, foi tornado público um
Despacho do Sr. Inspetor-Geral da Administração Local alertando para a impossibilidade de
aplicação da opção gestionária nos municípios que não tivessem aplicado integralmente o
SIADAP, situação na qual este município se enquadrava dado que no ano de 2006,
assumidamente, não o aplicou. Esta posição da Inspeção foi depois seguida da homologação de
conclusões do Sr. Secretário de Estado no mesmo sentido e foi nesse contexto que a Câmara
deliberou, em Julho de 2010, suspender a execução das deliberações sobre o exercício da opção
gestionária. Disse o senhor Vereador João Pereira que àquela data agir de outra forma seria
desrespeitar indicações concretas que estavam a ser dadas pela tutela e pelo Poder Central,
arriscando a situação pessoal de cada eleito e respetiva família. -----------------------O senhor Vereador João Pereira, referindo-se ainda ao que é escrito no blog do senhor Vereador
Estêvão Pereira, disse que este pretende tão somente denegrir a imagem da maioria agora na
Câmara. Quanto a alguns comentários que o senhor Vereador Estêvão Pereira faz passar no
referido blog acerca de eventuais saudades que os trabalhadores terão dele, disse o senhor
Vereador João Pereira que está convencido precisamente do contrário. -------------------------------O senhor Vereador João Pereira disse ainda que tendo o senhor Vereador Estêvão Pereira estado
na Presidência da Câmara durante 16 anos, teve tempo suficiente para tomar atempadamente a
deliberação que permitiria aos trabalhadores o reposicionamento na categoria e o consequente
aumento de vencimento. -------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda o senhor Vereador João Pereira que as pessoas não são parvas e certamente
reconhecerão que quanto mais o senhor Vereador Estêvão Pereira caluniar e distorcer a realidade
no seu blog, mais as coisas se viram contra si. -------------------------------------------------------------O senhor Vereador Estêvão Pereira, acerca da intervenção anterior disse que se o senhor Vereador
João Pereira considera que ele, ao escrever, só se está a prejudicar, então quanto mais escreve
mais se prejudica pelo que não percebe o incómodo manifestado… Disse este Vereador que
aquilo que escreve no seu espaço é da sua inteira responsabilidade e que é por isso mesmo que
assina, assumindo a plenitude dos seus atos. Em síntese, referiu que o texto a que o senhor
Vereador João Pereira se referiu tem que ver com a primeira decisão do Tribunal de Castelo
Branco acerca de um processo referente a um trabalhador do município de Elvas. Este município,
após tomar a deliberação de aplicar a opção gestionária e de reposicionar os trabalhadores em
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conformidade, veio depois a revogar essa deliberação por via de indicações da Inspeção-Geral
determinando aos trabalhadores que procedessem à reposição das verbas. O Tribunal agora
decidiu que a Câmara de Elvas andou bem quando promoveu e mal quando revogou essa
deliberação. Assim, o que referiu a este propósito no seu blog e por analogia é que a Câmara de
Viana fez mal quando suspendeu a deliberação e quando mais tarde a revogou. --------------------------------------- O senhor Vereador João Pereira insistiu no facto do senhor Vereador Estêvão
Pereira, enquanto Presidente da Câmara, não ter tomado qualquer posição sobre esta matéria tendo
sido a atual Câmara que pouco depois de tomar posse deliberou no sentido do pagamento. Disse
ainda o senhor Vereador João Pereira que referir que estes eleitos enganaram os trabalhadores e
não lhe pagaram porque não quiseram, assume contornos de “autêntica canalhice” tanto mais pelo
facto do senhor Vereador Estêvão Pereira ter sido o interveniente anterior neste processo e nada
ter feito enquanto teve oportunidade. -------------------------------------------------------------------------------Disse ainda o senhor Vereador João Pereira que já depois de ser conhecida a posição do Sr.
Secretário de Estado, esta Câmara ainda colocou a votação, na reunião de vinte e um de Julho de
dois mil e dez, a possibilidade de aprovação da proposta de pagamento e por unanimidade a
votação foi no sentido de continuar suspensa a aplicação da opção gestionária. ----------------------- A este propósito, o senhor Vereador Estêvão Pereira perguntou se a maioria considera ser essa
proposta uma proposta séria?: “A maioria abstinha-se e a oposição votava favoravelmente!” ------- O senhor Vereador João Pereira sublinhou que aquilo que a maioria se dispôs a fazer nessa
reunião foi não inviabilizar a aprovação de uma proposta que a oposição poderia ter apresentado e
não apresentou, no sentido do pagamento. Sublinhou que intencionalmente e de má fé o senhor
Vereador Estêvão Pereira, no seu blog, levanta calúnias e pretende denegrir a imagem das
pessoas. - A este respeito o senhor Vereador Estêvão Pereira referiu que se aquilo que escreve
prejudica alguém, poderão processá-lo à vontade pois coloca lá o nome, assumindo essa
responsabilidade. Quanto a este ser o lugar certo para discutir a atividade da Câmara, disse o
senhor Vereador Estêvão Pereira que há quem nunca o faça aqui mas sim sempre via internet,
anonimamente. ------- - O senhor Vereador João Pereira insistiu no direito que lhe assiste em
comentar o que é escrito pelo senhor Vereador Estêvão Pereira no seu blog mas acerca de assuntos
da Câmara onde ambos são eleitos. Apelidou o senhor Vereador Estêvão Pereira de “mentiroso
compulsivo” referindo que já o havia “apanhado” em vários situações que provou nas próprias
reuniões de Câmara, com a exibição de documentos. ------------------------------------------------------

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE

23/05/2012

Fl.9

____________

__________

____________

__________

--------------------------------- O senhor Vereador Estêvão Pereira, dirigindo-se ao senhor Presidente
da Câmara, disse não poder admitir tal “falta de educação” e que se o senhor Vereador João
Pereira não alterar o seu comportamento, ficará a falar sozinho pois ele ausentar-se-á. Disse que
na altura em que se passa à ofensa deixam de existir condições para discutir os assuntos e que o
senhor Vereador João Pereira, sistematicamente, tenta que ele desça ao seu nível. -------------------------------------------------------- A este propósito o senhor Vereador João Pereira respondeu:
“tomara você estar ao meu nível!” Continuou, dizendo que o senhor Vereador Estêvão Pereira,
através do anonimato tem denegrido o nome de pessoas e de instituições deste concelho, coisa que
ele nunca fez. Disse ainda que apesar do senhor Vereador Estêvão Pereira contestar o anonimato,
tem permitido que no seu blog se alimentem a suspeição e a calúnia. ------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente recomendou alguma contenção/elevação nas
intervenções, apesar de cada um ser responsável pelas suas. ------------------------------------------------------------------------------- A este respeito, o senhor Vereador Estêvão Pereira disse que está
tentado a não filtrar durante uma semana os comentários do seu blog a fim de que o senhor
Vereador João Pereira possa verificar que uma grande parte dos que lá chegam são em seu
desabono. ------------------------------- O senhor Vereador João Pereira disse que para além dos auto
comentários anónimos, o senhor Vereador Estêvão Pereira “tem dois ou três apaniguados que lhe
fazem o trabalho sujo”. Sublinhou este Vereador que assume as responsabilidades por tudo aquilo
que diz e que se o senhor Vereador Estêvão Pereira quiser pode processá-lo por isso. --------------------------------------------------------- O senhor Presidente, acerca de tudo o que tem vindo a ser
referido disse que existem de facto várias formas de estar e que há pessoas que só lidam bem com
a demagogia. Reportando-se ao texto do blog do senhor Vereador Estêvão Pereira, considerou-o
“pura demagogia” e referiu que o estilo do senhor Vereador é este mesmo “escrever o que quer e
se passar, passa!”, parecendo até esquecer-se de que as pessoas têm memória. Disse o senhor
Presidente que se o que está escrito fosse da autoria de alguém que não tivesse estado na Câmara,
era mais fácil de aceitar mas no caso concreto, é de facto difícil de perceber e sinónimo de pura
demagogia. --------------------------------O senhor Presidente recordou o que se encontra expresso na ata da reunião de Câmara de vinte e
um de Julho de dois mil e dez, após ter sido tomada na reunião anterior a deliberação de
suspender a aplicação da opção gestionária em virtude da posição assumida quer pela InspeçãoGeral da Administração Local, quer pelo Secretário de Estado da Tutela. Os serviços técnicos da
Câmara, em consonância com esta posição, advertiram para a não aplicação do SIADAP em 2006,
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conforme ofício enviado à Direção-Geral das Autarquias Locais em quatro de Julho de dois mil e
sete. Retomando o contexto da ata da reunião de vinte e um de Julho de dois mil e dez, o senhor
Presidente recordou a possibilidade dada aos Vereadores da oposição de viabilizarem os
pagamentos em causa, pois a maioria estava disposta a abster-se na votação dessa proposta. Tendo
a deliberação tomada sido no sentido de manter a suspensão dos pagamentos decorrentes da
aplicação da opção gestionária, o senhor Vereador Estêvão Pereira, também no seu blog, apelidou
este facto de “coeficiente de cagaço” por considerar que os eleitos tiveram medo de tomar posição
diferente da defendida pela tutela. Contudo, o senhor Vereador Estêvão Pereira passou a integrar o
órgão Câmara em Novembro de dois mil e dez e até ao final desse ano podia ter apresentado a
proposta de aplicação da opção gestionária e também não o fez. ---------------------------------------Quanto a histórias de anonimato, disse o senhor Presidente considerar que o senhor Vereador
Estêvão Pereira alimenta e permite que isso aconteça no seu blog. Constatou que em tempo
existiram vários blogs anónimos contra a atual maioria os quais desapareceram não se sabendo
porquê. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Estêvão Pereira referiu que é bom contextualizar o envio do ofício à
Direcção-Geral das Autarquias Locais em dois mil e seis acerca da não aplicação do SIADAP
nesse ano, a fim de se perceber que o diploma que o exigia - Decreto Regulamentar n.º 6/2006 foi publicado a 20 de Junho, entrou em vigor a 21 de Junho e determinava no n.º 1 do seu art.º 8.º
que a fixação dos objetivos para esse ano teria que ter lugar até ao fim do próprio mês de Junho. -- Quanto à não apresentação da proposta de pagamento por via da opção gestionária por parte da
oposição, disse o senhor Vereador Estêvão Pereira que não será de exigir à oposição que dirija a
Câmara pois é ao Presidente que compete essa tarefa e este não pode ser Presidente só quando lhe
interessa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A propósito do SIADAP o senhor Vereador Estêvão Pereira solicitou que lhe sejam fornecidos os
resultados da sua aplicação em 2009, 2010 e 2011 se neste último caso existirem. -------------------Referiu que irá alterar o seu procedimento quanto às suas intervenções nas reuniões, no sentido de
que todas as matérias que suscita fiquem transcritas na ata a fim de se poderem recuperar no
futuro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente retomou a questão da não apresentação da proposta de viabilização do
pagamento aos trabalhadores quando a oposição o podia ter feito no final de 2010. Disse que esta
posição é que seria coerente com a posição de defesa sistemática dos trabalhadores manifestada
pelo senhor Vereador Estêvão Pereira. ----------------------------------------------------------------------
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O senhor Vereador Estêvão Pereira respondeu que essa situação configuraria a oferta de “um
presente envenenado” pois esta Câmara, à conta da oposição, resolveria um problema e sempre
diria que tinha sido ela a resolvê-lo e não os eleitos da oposição. Este Vereador, neste contexto,
mostrou-se disponível para votar favoravelmente essa proposta de pagamento se o sentido de voto
do senhor Presidente fosse também esse, sublinhando que maior solidariedade que esta é
impossível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente concluiu que esta forma de estar não é de facto a dele. -------------------------O senhor Vereador Estêvão Pereira, acerca do que foi transmitido sobre o arrelvamento dos
campos de futebol disse não ter percebido que garantias é que o município dará no âmbito do
financiamento bancário a solicitar pelos clubes. ------------------------------------------------------------ O senhor Presidente esclareceu que se o Contrato de Desenvolvimento Desportivo só é possível
para 4 anos e se o empréstimo terá que ser por um período mais longo, é natural que a oposição
tenha um papel importante nesse projeto, aliás como já referiu aos responsáveis dos clubes. -------- A este propósito o senhor Vereador Estêvão Pereira disse que a sua resposta será a resposta do
seu partido e se for necessário votar fá-lo-á de acordo com o que vier a ser decidido pelo mesmo,
tendo em conta que o compromisso pressupõe um período mais alargado do que o da sua
permanência neste órgão. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto três) Conhecimento dos despachos proferidos 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 quatro) Aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a
ata desta reunião em minuta, no final da mesma, nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da Lei n.º
169/99, de 18 de setembro com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. -----------Ponto cinco) Pedido de parecer prévio favorável relativo à prestação de serviços com o
senhor João Manuel Sim Sim Rosado, para “Ensaio das Marchas Populares” – Com os
fundamentos constantes da proposta anexa à presente ata e que se dão aqui por integralmente
reproduzidos, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável quanto à prestação de
serviços por parte de João Manuel Sim Sim Rosado. Consubstanciam-se os serviços no ensaio das
marchas populares, mediante o pagamento de 1.000,00 €, acrescidos de IVA. ------------------------
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Ponto seis) Pedido de parecer prévio favorável relativo à prestação de serviços para
“conceção de dois Módulos Multimédia”, por parte da Learn About – Projetos de
E-Learnig, Unipessoal, Ld.ª – Com os fundamentos constantes da proposta anexa à presente ata
e que se dão aqui por integralmente reproduzidos, a Câmara deliberou por unanimidade emitir
parecer favorável quanto à prestação de serviços por parte da empresa Learn About – Projetos
de E-Learnig, Unipessoal, Ld.ª. Consubstanciam-se os serviços na conceção de dois módulos
multimédia, sendo um sobre o “uso eficiente da água” e o outro sobre o “uso eficiente de energia”,
mediante o pagamento de 150,00 €, acrescidos de IVA. -------------------------------------------------Ponto sete) Pedido de parecer prévio favorável relativo à prestação de serviços para aluguer
de uma Máquina Extensível, por parte de Inácio Francisco Carvalho Pires – Com os
fundamentos constantes da proposta anexa à presente ata e que se dão aqui por integralmente
reproduzidos, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável quanto à prestação de
serviços por parte de Inácio Francisco Carvalho Pires. Consubstanciam-se os serviços no aluguer
de uma máquina extensível para limpeza e pintura do lote nº 12 sito na Zona Industrial de Viana
do Alentejo, mediante o pagamento de 1.330,00 €, acrescidos de IVA. --------------------------------Ponto oito) Pedido de parecer prévio favorável relativo à prestação de serviços para
reparação de quatro panos dos Palcos, por parte da empresa Luís & Nelson, Ld.ª – Com os
fundamentos constantes da proposta anexa à presente ata e que se dão aqui por integralmente
reproduzidos, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável quanto à prestação de
serviços por parte da empresa Luís & Nelson, Lda.. Consubstanciam-se os serviços na reparação
de quatro pares panos de palco, mediante o pagamento de 250,00 €, acrescidos de IVA. -----------Ponto nove) Pedido de parecer prévio favorável relativo à prestação de serviços de táxis, no
âmbito dos Transportes Escolares / Junho de 2012 – Com os fundamentos constantes das
propostas anexas à presente ata e que se dão aqui por integralmente reproduzidos, a Câmara
emitiu parecer favorável quanto à prestação de serviços de transporte escolar, por parte dos
seguintes prestadores no mês de Junho de 2012:
• Manuel Francisco Paulino Guerreiro, mediante o pagamento de 1.814,40 €, acrescidos de IVA;
• Manuel António Raimundo Azougado, mediante o pagamento de 1.051,20 €, acrescidos de IVA;
• Táxis Chaíça & Cansado, Lda., mediante o pagamento de 748,87 €, acrescidos de IVA; ---------• Táxis Trindade Pereira, Lda., mediante o pagamento de 606,23 €, acrescidos de IVA. ------------
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Esta deliberação foi tomada com três votos favoráveis e as abstenções dos senhores Vereadores
Estêvão Pereira e José Jacinto. ------------------------------------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de transferência de verba, no âmbito do Regulamento de Apoio
Financeiro às Atividades Culturais – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a
Associação Equestre de Viana do Alentejo a importância de 609,90 €, ao abrigo do Regulamento
Municipal de Apoio Financeiro às Atividades Culturais (Ballet e Sevilhanas / 1.º trimestre de
2012). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio
Financeiro às Modalidades Desportivas – A Câmara deliberou por unanimidade transferir as
seguintes verbas, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Modalidades
Desportivas:
• Associação de Jovens de Alcáçovas / BTT – 1.350,00 €; ----------------------------------------------• Sporting Clube de Viana do Alentejo / acerto transporte do futsal e taça infantil de futsal
– 750,24 €; ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do mesmo Regulamento e sem a presença do senhor Vereador Estêvão Pereira por se
encontrar impedido, a Câmara deliberou com quatro votos favoráveis, transferir para a Casa do
Benfica em Viana do Alentejo a importância de 565,02 € relativa ao cicloturismo. ------------------Ponto doze) Proposta de transferência de verba para a Associação do Grupo Coral Feminino
de Viana do Alentejo, pela organização de um encontro de Grupos Corais – A Câmara
deliberou por unanimidade transferir para a Associação Grupo Coral Feminino de Viana do
Alentejo a importância de 360,00 € como comparticipação nas despesas de organização de um
Encontro de Grupos Corais realizado por ocasião das comemorações do seu aniversário. ----------Ponto treze) Proposta de atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso –
Com base numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
deliberou por unanimidade atribuir os seguintes cartões do reformado, pensionista e idoso a
munícipes de Viana do Alentejo:
• Joaquim Augusto Simão; ------------------------------------------------------------------------------------• Maria José Casaca Pereira Baguinho; ---------------------------------------------------------------------• Maria Vitória Pintado Romão Quaresma. -----------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de renovação de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso –
Com base numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
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deliberou por unanimidade proceder à renovação dos seguintes cartões do reformado, pensionista
e idoso, de munícipes de Viana do Alentejo:
• Angelina Rosa Tapisso Coxola; ----------------------------------------------------------------------------• Francisco António Saúde; -----------------------------------------------------------------------------------• Ramiro António Maia. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Aprovação do auto de medição n.º 3, relativo à Empreitada de Remodelação
do Jardim do Altinho em Viana do Alentejo – Com as abstenções dos senhores Vereadores
Estêvão Pereira e José Jacinto, a Câmara aprovou com três votos favoráveis, o auto de medição n.º
3, relativo à Empreitada de Remodelação do Jardim do Altinho em Viana do Alentejo, no
montante de 19.643,43 €. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Aprovação do auto de medição n.º 7, relativo à Empreitada de Construção
da Rotunda da Zona Industrial de Viana do Alentejo – Com as abstenções dos senhores
Vereadores Estêvão Pereira e José Jacinto, a Câmara aprovou com três votos favoráveis, o auto de
medição n.º 7, relativo à Empreitada de Construção da Rotunda da Zona Industrial de Viana do
Alentejo, no montante de 66,53 €. Na reunião realizada a 26 de Abril de 2012, havia sido
aprovado o auto de medição n.º 7 relativo a esta empreitada tendo-se constatado posteriormente
que o mesmo se encontrava incorreto. Assim, com idêntica votação, foi revogada a deliberação
referida que aprovou o citado auto de medição n.º 7. ------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Aprovação do auto de medição n.º 4, relativo à Empreitada de Remodelação
do Espaço para Implantação do Balcão Único de Atendimento nos Paços do Município de
Viana do Alentejo – Com as abstenções dos senhores Vereadores Estêvão Pereira e José Jacinto,
a Câmara aprovou com três votos favoráveis, o auto de medição n.º 4, relativo à Empreitada de
Remodelação do Espaço para Implementação do Balcão Único de Atendimento nos Paços do
Município de Viana do Alentejo, no montante de 12.506,00 €. ------------------------------Ponto dezoito) Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo – Foi
presente uma proposta da Divisão de Administração Urbanística e Processual – Serviço de
Fiscalização, na sequência de uma reunião realizada no dia 23 de abril de 2012 na qual
participaram os dois Vereadores em regime de permanência e dois elementos da G.N.R.. Em
conformidade com a sugestão da própria G.N.R., é proposto que os sinais de paragem obrigatória
existentes no entroncamento à saída para Alvito e no entroncamento da Zona Industrial de Viana,
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sejam substituídas por sinais de aproximação de via com prioridade. O senhor Vereador Estêvão
Pereira disse não concordar com a substituição dos sinais proposta, em virtude da perigosidade
dos locais em que se inserem. Disse ainda que principalmente no entroncamento à saída para
Alvito devia até ser colocada uma placa sobrelevada a fim de ser mais visível e poder disciplinar
melhor o trânsito naquela área. A Câmara deliberou por unanimidade remeter o processo à
Divisão de Urbanística e Processual para melhor apreciação e esclarecimento. -----------------------------------Ponto dezanove) Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Alcáçovas – Com base
numa informação da Divisão de Administração Urbanística e Processual – Serviço de
Fiscalização, a Câmara deliberou por unanimidade restringir a proibição de estacionamento na
Travessa do Hospital em Alcáçovas (desde o lar até ao cruzamento com a Rua do Rossio do
Pinheiro) ao tempo necessário à efetivação da recolha de resíduos sólidos urbanos. -------------------------------Ponto vinte) Proposta de revogação de parte da deliberação relativa ao Bar do Cine-Teatro
Vianense, tomada na reunião de 26 de abril de 2012 – Na sequência de anterior deliberação
sobre o assunto, a Câmara tomou conhecimento de que a anterior concessionária do bar do Cine-Teatro Vianense apresentou um pedido no sentido do município acionar a garantia bancária na
totalidade para pagamento da dívida existente, prescindindo assim ela da entrega do equipamento
e do pagamento do remanescente em prestações mensais. A Câmara apreciou o assunto e
deliberou por unanimidade acionar a garantia bancária na totalidade da dívida revogando assim os
pontos 2) e 3) da deliberação constante do ponto 10) da ata de 26 de abril de 2012. ---------------------------Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios do
Alentejo Central e de pedido do acordo da Assembleia Municipal quanto ao montante em
causa – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a transferência mensal de mil e quinhentos
euros, durante o corrente ano de 2012, para a AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo
Central. Nos termos dos estatutos da referida Associação, será solicitado o acordo da Assembleia
Municipal quanto ao pagamento. ---------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de aprovação do Caderno de Encargos relativo à Empreitada de
Requalificação dos Jardins do Mauforo, contendo o respetivo projeto de execução – A
Câmara deliberou por unanimidade:
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• Aprovar o Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Requalificação dos Jardins do
Mauforo, contendo o respetivo Projeto de Execução; ----------------------------------------------------• Aprovar o Plano de Segurança e Saúde, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de
outubro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------• Aprovar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos do
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março; -----------------------------------------------------------------• Nomear coordenador de Segurança em Projeto, nos termos do art.º 19.º do Decreto-Lei n.º
273/2003, de 29 de Outubro, o senhor Engenheiro Civil Domingos José Nunes da Rocha, Chefe
da Divisão de Infraestruturas Municipais e Serviços Urbanos. ------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada
de Requalificação dos Jardins do Mauforo, de abertura do concurso público para
adjudicação da respetiva empreitada e de designação do júri que conduzirá o procedimento
– Relativamente à Empreitada de Requalificação dos Jardins do Mauforo, a Câmara deliberou por
unanimidade:
• Aprovar o Programa de Concurso; -------------------------------------------------------------------------• Abrir concurso público para execução da mesma; -------------------------------------------------------• Designar o júri que conduzirá os procedimentos no âmbito do concurso público respetivo:
Presidente: Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, chefe da Divisão de Gestão de Recursos. --------Vogais Efetivos: Cláudia Isabel Varela Ribeiro, Chefe da Divisão de Administração Urbanística e
Processual; e Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economista). ------------Vogais Suplentes: Domingos José Nunes da Rocha, Chefe da Divisão de Infraestruturas
Municipais e Serviços Urbanos; e Francisco António Dias Cardoso, Assistente Técnico. ---------Ponto vinte e quatro) Propostas de aprovação do Caderno de Encargos e do Programa de
Concurso relativos à concessão de exploração do Bar do Cine-Teatro Vianense, de abertura
do respetivo concurso público e de designação do júri que conduzirá o procedimento – Com
três votos favoráveis e as abstenções dos senhores Vereadores Estêvão Pereira e José Jacinto, a
Câmara deliberou abrir concurso público para adjudicação da concessão de exploração do Bar do
Cine-Teatro Vianense, tendo aprovado o respetivo Programa de Concurso e Caderno de Encargos
e designado o júri com a seguinte composição:
Presidente: Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos. --------
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Vogais Efetivos: Cláudia Isabel Varela Ribeiro, Chefe da Divisão de Administração Urbanística e
Processual; e Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economista). ------------Vogais Suplentes: Francisco António Dias Cardoso, Assistente Técnico; e Maria de Fátima
Vaqueira Viegas Lopes, Assistente Técnica. ---------------------------------------------------------------Ponto vinte e cinco) 7.ª Proposta de Alteração ao Plano de Atividades Municipais – A Câmara
aprovou por unanimidade a 7.ª Proposta de Alteração ao Plano de Atividades Municipais. ---------Ponto vinte e seis) 13.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou
por unanimidade a 13.ª Proposta de Alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às vinte horas, tendo a minuta desta ata sido
aprovada por unanimidade no final da mesma. -------------------------------------------------------------

Eu,

, Chefe da DGR, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

