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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO
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ATA N.º 25/2012
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 07 / 11 / 2012
PRESENÇAS
PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
JOSÉ JACINTO BENTO GRAVE

HORA DE ABERTURA: 14,30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 16,00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

- PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO e ESTÊVÃO
MANUEL MACHADO PEREIRA, respetivamente por
motivo de férias e por motivos profissionais

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 31 / 10 / 2012
CAIXA .......................................................................................................................................................................................................1.904,83 €
FUNDOS DE MANEIO ............................................................................................................................................................................3.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA LUISA MARQUES MIRA FERREIRA ...........................................................................................1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 2 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES ............................................................................................................1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 3 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ........................................................................................................................1.500,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ..........................................................................................................................1.338.417,76 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ........................................................................................................................................... 73.831,13 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 .......................................................................................................................................... 30.425,03 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005455530 .................................................................................................................................................103,65 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005496230 ...............................................................................................................................................2.582,62 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ...............................................................................................................................................3.984,37 €
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 ............................................................................................................................................21.341,43 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 ........................................................................................................................................... 46.070,60 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ...................................................................................................................................16.224,67 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ....................................................................................................................................... 31.338,01 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ...................................................................................................................................... 26.920,11 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44276959276 .....................................................................................................................................700.000,00 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44276961733 .....................................................................................................................................300.000,00 €
B. E. S. – CONTA N.º 0007/00102934558 ............................................................................................................................................. 9.810,61 €
B. E. S. – CONTA N.º 0007/00219692682 .............................................................................................................................................50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES..................................................................................................................................................... 1.343.822,59 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .......................................................................................................................................................... 1.267.135,01 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS .....................................................................................................................................................76.687,58 €
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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) Proposta de atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso; ----------------------6) Proposta de renovação de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso; ----------------------7) Ratificação de despacho do senhor Presidente da Câmara que atribuiu subsídio no âmbito da
Ação Social Escolar; --------------------------------------------------------------------------------------8) Ratificação de despacho relativo ao condicionamento do trânsito automóvel na zona onde
decorreu a 2.ª Prova de BTT/XCO, na freguesia de Alcáçovas, no dia 28 de outubro; -----------9) Ratificação de despacho que concedeu licença à Associação de Cicloturismo do Distrito de
Setúbal, para a realização da 2.ª Prova de BTT/XCO, que decorreu em Alcáçovas no dia 28 de
outubro de 2012; ------------------------------------------------------------------------------------------10) 31.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------------11) Instauração de dois processos de contraordenação pela realização de queimadas. ---------------O senhor Presidente informou que os senhores Vereadores Paulo Manzoupo e Estêvão Pereira
estão ausentes, o primeiro por motivo de férias e o segundo por motivos profissionais. Propôs a
justificação das respetivas faltas, as quais, mediante votação por escrutínio secreto, foram
justificadas por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente propôs a inclusão na ordem de trabalhos dos seguintes pontos adicionais:
12) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 14, relativo à Empreitada de Construção do
Centro Escolar de Viana do Alentejo; -------------------------------------------------------------------13) Proposta de fixação dos apoios no âmbito da Ação Social Escolar, no presente ano letivo. ----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. ---------------------------------
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Ponto um) Aprovação da ata da reunião anterior – Com a abstenção do senhor Vereador José
Jacinto por não ter estado presente, foi aprovada com dois votos favoráveis a ata número vinte e
quatro relativa à reunião ordinária realizada no dia 24 de outubro de 2012. --------------------------Ponto dois) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no
dia 25 de outubro, no Cine-Teatro Vianense, foi promovida conjuntamente pelo Município e pela
DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, uma sessão de esclarecimento
sobre o papel desta Associação na Sociedade. O principal objetivo desta sessão foi esclarecer o
papel da DECO e informar sobre as suas áreas de intervenção na defesa dos direitos do
consumidor. Durante a sessão foi assinado um Protocolo entre o Município e a DECO –
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, com vista à criação do Gabinete de Apoio
ao Consumidor em Viana do Alentejo que irá proporcionar informação e prestar aconselhamento
jurídico aos consumidores sobre os seus direitos em matéria de consumo, sobre-endividamento e
resolução de conflitos nestas áreas. Para este efeito, na última sexta-feira de cada mês, no período
da tarde, a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor fará deslocar um
Técnico Jurista ao edifício-sede dos Paços do Município, a fim de efetuar gratuitamente o
atendimento dos munícipes. Disse ainda o senhor Presidente que o dia 30 de novembro será o
primeiro dia de atendimento. ---------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu-se ainda à inauguração do Balcão Único no passado dia 26 de
outubro. Estando este espaço instalado no rés-do-chão dos Paços do Município, pretende-se
facilitar o acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Este novo espaço pretende responder com
maior rapidez e eficácia às necessidades dos munícipes, colocando à disposição num único local
todo o tipo de atendimentos, incluindo o serviço de pagamentos e recebimentos, taxas e licenças,
tarifas, urbanismo e atendimento geral. O Balcão disponibiliza ainda à população um computador
com acesso à internet. Na Delegação dos Serviços Municipais em Alcáçovas está em
funcionamento um posto avançado do Balcão Municipal, dando continuidade aos atendimentos
efetuados nestas instalações. O horário de funcionamento do Balcão Municipal é das 9,00 h às
12,30 h e das 14,00 h às 17,00 h. ~ ---------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 26 de outubro teve lugar na Universidade de Évora
uma reunião com a Escola de Artes daquela Universidade, cujo Diretor é o Professor Catedrático
Christopher Consitt Bochmann. Foi solicitado um planeamento mais alargado das atividades a fim
de que no início de cada ano, se possível, se estabeleça o calendário de cada Município. -----------
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- O senhor Presidente referiu que a Junta de Freguesia de Alcáçovas e a Câmara Municipal estão a
comemorar o foral manuelino de Alcáçovas, constando do programa diversas iniciativas. Nesse
âmbito teve lugar no dia 27 de outubro uma exposição na Junta de Freguesia de Alcáçovas e uma
Palestra proferida pelo Dr. Roberto Vinagre. --------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou também que no dia 27 de outubro, no Castelo de Viana do
Alentejo, teve lugar a apresentação do livro “Nova Antologia de Poetas Alentejanos”. Estiveram
presentes alguns poetas que integram a Antologia, os quais procederam à leitura de alguns
poemas. A abertura desta iniciativa foi efetuada pelo Grupo Coral e Etnográfico de Viana do
Alentejo. O prefácio da obra é de Urbano Tavares Rodrigues e a mesma está disponível nas
Bibliotecas do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou também que no dia 27 de outubro teve lugar no Cine-Teatro
Vianense um Encontro de Sevilhanas e no mesmo dia, em Alcáçovas, teve lugar uma atuação da
Orquestra Juvenil de Ponte de Sôr, na Sociedade União Alcaçovense. --------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 28 de outubro participou em Alcáçovas na entrega de
prémios da 2.ª Prova de BTT/XCO, da Associação de Jovens de Alcáçovas, a convite desta.
Estiveram também presentes a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas e um
elemento da Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal. --------------------------------------------- O senhor Presidente informou que ainda no dia 28 de outubro, à tarde, foi assinado o Protocolo
de Parceria entre o Município, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e a Freguesia de
Alcáçovas, tendo em vista a elaboração de uma candidatura da Arte Chocalheira a integrar a lista
de salvaguarda urgente do Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO
(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura). Este é o primeiro Protocolo
a ser assinado de um conjunto de outros bens imateriais que a Entidade Regional de Turismo do
Alentejo pretende ver reconhecidos pela UNESCO: Tapetes de Arraiolos, Tapeçaria de Portalegre,
Festas do Povo de Campo Maior e Jangadas de São Torpes. Nos termos do Protocolo assinado,
cabe à Entidade Regional de Turismo do Alentejo apresentar uma candidatura a financiamento do
INALENTEJO, constituindo-se como Entidade promotora. Nessa qualidade competir-lhe-á
também a coordenação global do projeto bem como a promoção da candidatura no plano regional,
nacional e internacional. Prevê-se a elaboração da candidatura até março do próximo ano e para
este Município a classificação da Arte Chocalheira como Património da Humanidade assume
grande importância tanto do ponto de vista da valorização do seu património como do ponto de
vista da promoção no exterior. --------------------------------------------------------------------------------
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- Informou ainda o senhor Presidente que no dia 29 de outubro teve lugar o Plenário do CLASVA
– Conselho Local de Ação Social de Viana do Alentejo, no salão da Junta de Freguesia. ----------- O senhor Presidente referiu também que no dia 30 de outubro, em representação da CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, participou na reunião do Conselho de
Administração da GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, tendo sido efetuada uma visita à
construção das TMB – Unidades de Tratamento Biológico e Mecânico de Resíduos Sólidos
Urbanos. Disse o senhor Presidente que em Évora, a construção destas Unidades envolve um
investimento de cerca de 16 milhões de euros, numa parceria entre a GESAMB – Gestão
Ambiental e de Resíduos, a AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central e a
RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos. --------------------------------------------- O senhor Presidente informou que ainda no dia 30 de outubro, às 18 horas, teve lugar uma
reunião com Técnicos instalados no concelho, acerca da TDT – Televisão Digital Terrestre. No
seguimento de diversas reclamações de munícipes, a Câmara encaminhou o assunto para o senhor
Provedor de Justiça, para a Portugal Telecom e para a ANACOM – Autoridade Nacional de
Comunicações. Segundo esta última Entidade, a Portugal Telecom tem vindo a melhorar o
respetivo sinal. Contudo, pretende o Município recolher as informações dos Técnicos e já com o
apoio da DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, efetuar nova
reivindicação para as diversas entidades. -------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 31 de outubro participou na Câmara Municipal
de Cuba, numa reunião com a Administração da Empresa UCLASUL – União de Cooperativas
Agrícolas, a propósito dos cheiros de laboração de um Lagar em Alvito, os quais são
incomodativos para as populações. Da parte da Empresa foi manifestada recetividade para tentar
encontrar uma solução para o problema. A reunião foi convocada pelo Município de Cuba, tendo
em conta as queixas da população. Estiveram também presentes o senhor Presidente da Câmara de
Vidigueira e representantes da Câmara de Beja. O senhor Presidente da Câmara de Alvito não
pôde estar presente. --------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 31 de outubro, esteve presente na Assembleia da
República, para assistir ao debate e votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado
para 2013, respondendo assim ao apelo feito pelas Comunidades Intermunicipais do Alentejo
Central (CIMAC), do Alentejo Litoral (CIMAL) e do Baixo Alentejo (CIMBAL) e pela
Associação de Municípios da Região de Setúbal (ARMS). Sendo a proposta de Orçamento do
Estado para 2013 caraterizada por um significativo aumento da carga fiscal sobre os cidadãos,
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com os correspondentes reflexos negativos nas economias locais e com impactos sociais negativos
crescentes, a presença dos eleitos locais neste dia pretendeu expressar o repúdio pelo conteúdo da
proposta de Orçamento, altamente lesivo das populações e do País. ------------------------------------ Informou ainda o senhor Presidente que no dia 5 de novembro foi realizada uma reunião com
várias Entidades e pessoas singulares do concelho mais ligadas às questões culturais e históricas
do mesmo, a fim de se perspetivarem as comemorações, quer dos 115 anos da restauração do
concelho, quer dos 700 anos do Foral da Vila de Viana do Alentejo. A ideia é criar uma Comissão
que de forma simples mas sustentada, assinale ao longo do ano as comemorações destas
efemérides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente o senhor Presidente solicitou ao senhor Vereador José Jacinto que faça chegar os
eventuais contributos para os Documentos Previsionais que se encontram em preparação. --------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 e 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) 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 sociais do reformado, pensionista e idoso:
Munícipe de Viana do Alentejo:
- Manuel Francisco Palma Destapado.
Munícipe de Aguiar:
- José Francisco.
Ponto seis) Proposta de renovação de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso –
Com base numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara
deliberou por unanimidade proceder à renovação do cartão social do reformado, pensionista e
idoso do munícipe de Alcáçovas – José Augusto Henriques. --------------------------------------------Ponto sete) Ratificação de despacho do senhor Presidente da Câmara que atribuiu subdidio
no âmbito da Ação Social Escolar – Com base numa informação da Divisão de
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Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor
Presidente da Câmara, de 25 de outubro de 2012, que concedeu subsídios de almoço e livros
(escalão B) à aluna da EB1 de Viana do Alentejo – Fernanda Isabel Buinho Revez. ----------------Ponto oito) Ratificação de despacho relativo ao condicionamento do trânsito automóvel na
zona onde decorreu a 2.ª Prova de BTT/XCO, na freguesia de Alcáçovas, no dia 28 de
outubro – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente da Câmara, de
26 de outubro de 2012, relativo ao condicionamento do trânsito automóvel na zona onde de
realizou a 2.ª Prova de BTT/XCO, na freguesia de Alcáçovas, no dia 28 de outubro de 2012, entre
as 8 e as 15 horas. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Ratificação de despacho que concedeu licença à Associação de Cicloturismo do
Distrito de Setúbal, para a realização da 2.ª Prova de BTT/XCO, que decorreu em
Alcáçovas no dia 28 de outubro de 2012 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do
senhor Presidente da Câmara, de 26 de outubro de 2012, que concedeu licença à Associação de
Cicloturismo do Distrito de Setúbal para a realização da Prova Desportiva “2.ª Prova de
BTT/XCO”, a cargo da Associação de Jovens de Alcáçovas, no dia 28 de outubro de 2012. ------Ponto dez) 31.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a 31.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------Ponto onze) Instauração de dois processos de contraordenação pela realização de queimadas
– Com base numa proposta da Divisão de Administração Urbanística e Processual, a Câmara
deliberou por unanimidade instaurar os seguintes processos de contraordenação:
- A Maria Emília Galego Pires Bico, por ter efetuado uma queimada no dia 6 de setembro de 2010
na Herdade dos Tojais, sem ter obtido o prévio licenciamento junto da Câmara Municipal, sem ter
acompanhamento técnico adequado e dentro do período crítico, atento o n.º 1 da Portaria n.º
269/2010, de 17 de maio, nos termos dos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 27.º, do n.º 1 e da alínea p) do
artigo 38.º e do n.º 3 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, com fundamento no auto de
contraordenação n.º 161/10EPNA levantado pelo Núcleo de Proteção Ambiental da Guarda
Nacional Republicana, Destacamento de Montemor-o-Novo. -------------------------------------------Deliberou a Câmara por unanimidade nomear instrutora do processo a Técnica Superior (Jurista)
Estela Rodrigues e escrivã a Assistente Técnica Teresa Relvas. -----------------------------------------
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- A António Jerónimo Arranhado Pacheco, por ter efetuado uma queimada no dia 14 de outubro
de 2010, sem ter obtido o prévio licenciamento da Câmara Municipal, sem ter acompanhamento
técnico adequado e dentro do período crítico, atento o n.º 1 da Portaria n.º 269/2010, de 17 de
maio, nos termos dos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 27.º, do n.º 1 e da alínea p) do artigo 38.º e do n.º 3 do
artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 17/2009, de 14 de janeiro, com fundamento no auto de contraordenação n.º 126/2010
levantado pela Guarda Nacional Republicana, Posto Territorial de S. Cristóvão. --------------------Deliberou a Câmara por unanimidade nomear instrutora do processo a Técnica Superior (Jurista)
Estela Rodrigues e escrivã a Assistente Técnica Teresa Relvas. ----------------------------------------Ponto doze) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 14 relativo à Empreitada de
Construção do Centro Escolar de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade o
auto de medição n.º 14, relativo à Empreitada de Construção do Centro Escolar de Viana do
Alentejo, no montante de 105.043,66 €. --------------------------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de fixação dos apoios no âmbito da Ação Social Escolar, no presente
ano letivo – Com base numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e nos
termos do Despacho n.º 11.886-A/2012 de 6 de setembro, a Câmara deliberou por unanimidade
fixar os seguintes montantes de apoio no âmbito da Ação Social Escolar:
» Subsídio de livros:
Escalão A – 40,00 €;
Escalão B – 20,00 €.
» Subsídio de refeição:
Escalão A – 1,46 €;
Escalão B – 0,73 €.

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

Eu,

, Chefe da DGR, a subscrevi.

O Presidente,
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Os Vereadores,

____________
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