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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________ 

ATA N.º 8/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 11 / 04 / 2018 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE 
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 15:45 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 05/04/2018 
                                                                           

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 3.968,71 € 

FUNDOS DE MANEIO  ......................................................................................................................................................... 3.552,00 € 

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 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA  ........................................................................................ 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 4 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES  ...................................................................... 52,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ...........................................................................................................    1.627.662,79 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ...................................................................................................................   783.900,95 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...................................................................................................................      29.280,79 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 8.651,07 € 

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  ....................................................................................................       68.304,94 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006820050  ...............................................................................................................................         - € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  .....................................................................................................................    90.856,09 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  58.067,22 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  .............................................................................................................       44.785,16 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .................................................................................................................    74.479,82 € 

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

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000375-0 DPRA  ...................................................................................................... 250.000,00 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  ..................................................................................................................... 50.000,00 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................................................  1.631.631,50 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .........................................................................................................................................  1.474.875,29 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 156.756,21 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte ordem 

de trabalhos:  

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

2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 28 de março de 2018; ------------------------ 
 

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

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

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

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

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

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

8. Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 6 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço 

Público do Centro Histórico de Alcáçovas; -------------------------------------------------------------------------------- 

9. Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar com a APQV – Associação Portuguesa da Qualidade de 

Vida; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades 

Económicas da Feira Anual das Alcáçovas “Feira do Chocalho”; ---------------------------------------------------- 

11. Proposta de início do procedimento e participação procedimental para elaboração do “Projeto de 

Regulamento da I Mostra Agropecuária da Feira do Chocalho”; ---------------------------------------------------- 

12. Proposta de início do procedimento e participação procedimental para elaboração do “Projeto de 

Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades Económicas da Feira Anual de Viana do 

Alentejo “Feira D’Aires”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13. Proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da “Oficina Domiciliária”; -------------------------- 
 

14. Proposta de fixação de preços de produtos de promoção da Romaria a Cavalo; ------------------------------- 
 

15. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou a Auto de Medição Único 

relativo à Empreitada de Pintura da Nova Biblioteca de Viana do Alentejo; ------------------------------------- 

16. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu subsídio de almoço no 

âmbito da Ação Social Escolar, em detrimento da deliberação tomada na reunião camarária de 23 de 

agosto de 2017; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo (comparticipação 

nas despesas de organização de atividades no âmbito da Romaria a Cavalo); ---------------------------------- 

18. Proposta de transferência de verba para a Associação de Convívio dos Reformados de Alcáçovas 

(comparticipação nas despesas das comemorações do 36.º aniversário); --------------------------------------- 
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19. Proposta de transferência de verba para a ADIA – Associação de Defesa dos Idosos de Aguiar 

(comparticipação nas despesas inerentes à contratação de serviços técnicos de contabilidade); --------- 

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

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

21. Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para desencadear os procedimentos 

relativos à adjudicação da Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar que só originará 

encargo orçamental em anos subsequentes; ---------------------------------------------------------------------------- 

22. Proposta de deliberação relativamente ao Processo n.º 232/17, cujo requerente é Madalena Celeste 

Serra Sim Sim; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Proposta de deliberação relativamente ao Processo 2VN/08, cujo requerente é a Santa Casa da 

Misericórdia de Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

24. Proposta de deliberação relativamente ao Processo n.º 2/16, cuja requerente é Maria José da Silva 

Anacleto; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. Proposta de deliberação relativamente ao Processo n.º 33/18, cujo requerente é Manuel Joaquim 

Saldanha; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. Proposta de deliberação relativamente ao Processo n.º 45/14, cuja requerente é Andreia Jacinta 

Louro Grave; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo; - ---------------------------------------- 

28. Proposta de cessação dos seguintes Procedimentos Concursais para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado: 

a) Um posto de trabalho de Técnico Superior na área de Recursos Humanos; ------------------------------- 

b) Um posto de trabalho de Técnico Superior na área de Desporto; -------------------------------------------- 

c) Um posto de trabalho de Técnico Superior na área de Sociologia; ------------------------------------------- 

d) Um posto de trabalho de Assistente Técnico (Aprovisionamento); ------------------------------------------ 

e) Um posto de trabalho de Assistente Técnico (Audiovisual); --------------------------------------------------- 

f) Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Limpeza); -------------------------------------------------- 

g) Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Calceteiro); ----------------------------------------------- 

h) Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Carpinteiro); --------------------------------------------- 

i) Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos 

Especiais); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Cabouqueiro); ------------------------------------------- 

29. Proposta de reconhecimento dos postos de trabalho que correspondem a necessidades permanentes 

dos serviços e que estão ocupados por pessoas sem vínculo jurídico adequado: 
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a) 15 Técnicos Superiores;  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) 1 Especialista de Informática, Grau 1, Nível 2; ------------------------------------------------------------------ 

c) 4 Assistentes Técnicos; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) 21 Assistentes Operacionais. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

30.  Proposta de reconhecimento das pessoas que podem ser opositoras aos procedimentos concursais 

de regularização para efeitos de notificação; ---------------------------------------------------------------------------- 

31. Proposta de que os procedimentos de regularização não incluam: 

a) Uma fase de apresentação de requerimentos por parte dos trabalhadores, previamente à 

abertura dos procedimentos concursais; --------------------------------------------------------------------------- 

b)      A apreciação por parte de uma CAB – Comissão de Avaliação Bipartida. ---------------------------------- 

32.  Proposta de submissão à Assembleia Municipal de alteração ao Mapa de Pessoal, em conformidade 

com as necessidades decorrentes da regularização extraordinária dos vínculos precários; --------------- 

33. Proposta de aprovação dos Documentos de Prestação de Contas relativas ao ano de 2017; -------------- 

34. 1.ª Proposta de revisão ao Orçamento da Receita; -------------------------------------------------------------------- 

35. 1.ª Proposta de Revisão ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------------------------------ 

36. 5.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------------------------- 

37. 10.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. ---------------------------------------------------- 
 

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 Presidente referiu que até ao dia 13 de abril decorrerão as inscrições para o 

Concurso de Janelas, Varandas e Montras Engalanadas, na chegada da XVIII Romaria a Cavalo Moita – 

Viana do Alentejo, agendada para o dia 28 de abril. O concurso abrange duas zonas, correspondendo uma 

ao percurso da Romaria e a outra aos restantes arruamentos da Vila. Mantêm-se os cinco prémios para 

cada zona/categoria, ou seja, vinte prémios no total, cujos valores variam entre os 10,00€ (dez euros) e 

os 200,00€ (duzentos euros). Para além dos prémios atribuídos pelo Município de Viana do Alentejo, a 

Associação Equestre de Viana do Alentejo associa-se, pelo segundo ano consecutivo, a esta iniciativa com 

a atribuição de um prémio monetário de 50,00€ (cinquenta euros) a todos os premiados. O Senhor 

Presidente recordou que as duas categorias do concurso são: melhor decoração de janelas e/ou varandas 

e melhor decoração de montra, sendo que cada concorrente pode participar apenas numa categoria. 

Recordou ainda que esta é já a sexta edição do concurso, pretendendo-se tornar a Vila de Viana do 

Alentejo ainda mais bonita para a chegada da Romaria a Cavalo e para receber os muitos turistas que a 

visitam por ocasião deste evento. O senhor Presidente lembrou que o regulamento do concurso pode ser 
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consultado no sítio da internet do Município: http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/site-servicos/balcao-

municipal/regulamentos-municipais/Paginas/Regulamentos-Cultura-e-Desporto.aspx. ------------------------- 

- O Senhor Presidente referiu que o Projeto PAGUS, coordenado pelo Dr. Paulo Lima, está a projetar-se 

internacionalmente, desta vez através do envolvimento na Candidatura da Morna, prática musical de 

Cabo Verde, a Património Cultural Imaterial da Humanidade. Numa estratégia de internacionalização do 

PAGUS, partilhou-se conhecimento, formação e software para a Candidatura da Morna, entregue pelo 

Senhor Ministro da Cultura de Cabo Verde, Dr. Abraão Vicente, no passado dia 26 de março, em Paris. O 

senhor Presidente recordou que o PAGUS é, em termos genéricos, um projeto museográfico pioneiro, 

albergado no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, e centrado na promoção de marcas identitárias do 

território com impacto relevante para a região, como é o “Fabrico dos Chocalhos”, inscrito na Lista de 

Património Cultural Imaterial da Humanidade com Necessidade de Salvaguarda Urgente pela UNESCO – 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 2015. -------------------------------- 

- O Senhor Presidente recordou que os contribuintes, sem pagarem mais por isso, têm a possibilidade de  

dar indicação para que o Estado entregue 0,5% do IRS - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares a IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social ou a PCUP - Pessoas Coletivas de 

Utilidade Pública. No concelho de Viana do Alentejo, as entidades autorizadas a beneficiar desta 

consignação em 2017 são a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva 501 349 634; a Associação Terra Mãe - Lar e Centro de 

Acolhimento para Crianças e Jovens, com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva 505 499 770; o  

Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria, com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva 500 

851 450 e a Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado, com o Número de 

Identificação de Pessoa Coletiva 502 605 367. ------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que este Município integra a candidatura intermunicipal RNG – SIRAE – 

AC – Redes de Nova Geração – Sistema Integrado Regional de Acolhimento Empresarial do Alentejo 

Central, a qual será submetida até ao dia 30 de abril de 2018. Este projeto visa o desenvolvimento de um 

ecossistema integrado de atratividade empresarial e de acesso a serviços partilhados nas Zonas de 

Acolhimento Empresarial do Alentejo Central, tendo como objetivos principais a qualificação e integração 

das Zonas de Acolhimento Empresarial do Alentejo Central, de forma coerente, com racionalidade no 

acesso de serviços partilhados e numa lógica de desenvolvimento empresarial que consolide o 

abastecimento dos centros urbanos. No domínio das infraestruturas individuais, permitirá qualificar as 

infraestruturas de telecomunicações e conexas, quebrando barreiras inibidoras do desenvolvimento e da 

atratividade empresarial, evitando desvantagens competitivas. No domínio da integração coletiva, 

desenvolverá em rede a capacidade de integrar serviços partilhados no domínio dos serviços avançados 
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de elevada qualificação que se destinem ao suporte das atividades empresariais com esperado impacto 

na inovação, nas mais-valias a nível dos modelos de gestão, na inovação dos seus produtos e soluções. O 

senhor Presidente acrescentou que este projeto teve origem num estudo de 2014, no qual se 

identificaram algumas necessidades às escalas municipais, pretendendo-se atualmente uma atualização 

do referido levantamento e concretização do mesmo. Este projeto que remonta a 2014 não foi concluído 

devido ao encerramento do anterior quadro comunitário – INALENTEJO/QREN e à não conclusão, em 

tempo útil, dos procedimentos de empreitadas. Quando este projeto teve início, há alguns anos, 

perspetivavam-se duas fases, sendo contemplada a ZIVA – Zona Industrial de Viana do Alentejo na 

primeira e a ZIA – Zona Industrial de Alcáçovas na segunda. Contudo, pelos motivos já referidos, o 

processo será agora retomado, contemplando a ZIVA – Zona Industrial de Viana do Alentejo. ---------------- 

- O senhor Presidente, na sequência do que anteriormente foi referido sobre o PRID – Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas, disse que tentou obter alguns esclarecimentos junto do senhor 

Diretor Regional de Évora do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, nomeadamente sobre 

o modo de divulgação do período de abertura das candidaturas. Em resposta, foi recebido um e-mail 

informando que a referência ao PRID – Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas “consta 

numa newsletter simples” que foi enviada pelo referido Instituto. O senhor Presidente, neste contexto, 

disse ter endereçado ao senhor Diretor Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude, um 

convite para a realização de uma sessão informativa em Viana do Alentejo, em horário de expediente, 

direcionada principalmente para os agentes concelhios da juventude e do desporto, com o intuito de 

apresentar e explicar genericamente os Programas disponíveis. O senhor Presidente sublinhou que é a 

ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo que tem feito a prospeção das candidaturas 

importantes para o concelho mas dado que todos os anos há candidaturas ao PRID – Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas, o importante é que o Município seja atempadamente 

informado. Aceitando a sugestão quanto à realização de uma sessão informativa, o Instituto Português 

do Desporto e Juventude irá realizá-la no Cineteatro Vianense, no próximo dia 3 de maio, às dez horas. 

Para além do Município e do referido Instituto, também a ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional 

do Alentejo estará representada. Serão apresentados genericamente os Programas de apoio a que os 

Clubes e Associações poderão recorrer, designadamente em matéria de Associativismo, Cidadania, 

Voluntariado, Desporto, Saúde, Empreendedorismo e Direitos dos Jovens.  ------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz disse concordar integralmente com esta metodologia no sentido da 

divulgação da informação, tal como com a atitude de reunir com os três Clubes do concelho e outras  

Instituições do concelho, conjuntamente, no sentido de os informar.  -------------------------------------------------  
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- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se a obra de construção dos balneários no campo de 

futebol do Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar tinha sido financiada pelo PRID – Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas e se a comparticipação do Município ao abrigo de um Contrato-

Programa com o referido Clube se mantinha.  --------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Paulo Manzoupo informou que aquilo que o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar 

candidatou ao PRID – Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas foi o relvado do campo de 

futebol, cujo financiamento tinha como limite máximo cinquenta mil euros. Por via desta candidatura, foi 

recebida a verba de vinte mil euros.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Quanto às comparticipações via Contrato-Programa, o senhor Presidente esclareceu que elas são iguais 

para os três Clubes do concelho, concretamente 199.200,00 € (cento e noventa e nove mil e duzentos 

euros), estando ainda previstos, também nos três casos, apoios em espécie até ao montante máximo de 

25.000,00 € (vinte e cinco mil euros).  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se o Município dispõe de alguma medida específica 

para apoiar festas da juventude, designadamente ao abrigo de algum Regulamento.  -----------------------------  

- O senhor Presidente informou que não estão regulamentados apoios específicos para festas da 

juventude.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz, reportando-se à ata da reunião da Câmara Municipal de 14 de 

março de 2018 e ao que nela se encontra expresso a propósito do comportamento da CDU com o Grupo 

Cultural e Desportivo de Aguiar durante a campanha eleitoral para as últimas eleições autárquicas, 

comportamento esse considerado incorreto pelo PS, disse que a CDU jamais pretendeu usurpar 

quaisquer ideias ao Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar. Disse este Vereador que aquilo que a CDU 

considerou estranho foi que ao fim de apenas três dias da realização da reunião com o Clube, fossem 

abertas as inscrições para “Petizes e Traquinas”. Contudo, disse este Vereador admitir que possa ter sido 

mera coincidência!  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Paulo Manzoupo, a este propósito, disse que as inscrições foram abertas três dias 

após a reunião porque estava tudo preparado para esse efeito pois se assim não fosse, não teria sido 

possível, em três dias, começar a aceitar inscrições.  ------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz voltou a questionar o facto de não ter sido celebrado com o Grupo 

Cultural e Desportivo de Aguiar um Contrato-Programa para a atividade desportiva regular do Clube, uma 

vez que as equipas jovens já estavam pré-estabelecidas e dado que foram celebrados a 3 de julho de 

2017, Contratos-Programa com o Sporting Clube de Viana do Alentejo e com o Sport Club Alcaçovense, 

para esse efeito. Em sua opinião deveria ter havido uniformidade de critérios.  -------------------------------------  
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- O senhor Vereador Paulo Manzoupo referiu que não fazia sentido celebrar um Contrato-Programa com 

o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar englobando os “Petizes” e “Traquinas” uma vez que estas 

equipas não participam em campeonatos e por isso não recebem apoio do Município.  --------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe referiu que aquilo que a CDU propõe para o Futebol de Formação é 

diferente do que tem vindo a ser feito no concelho. Concretizou, referindo que o projeto que a CDU 

preconiza tem como principal objetivo acolher todos aqueles que gostam e querem praticar futebol, 

desenvolvendo as suas capacidades com recursos humanos verdadeiramente vocacionados para a 

modalidade e com recursos estruturais adequados a uma formação desportiva de qualidade, com o 

intuito de formar não só bons atletas, como também complementar a formação familiar e académica de 

jovens e crianças através da transmissão de valores como a valorização pessoal, o espirito de equipa, a 

disciplina/conduta desportiva, o respeito pelo próximo/”adversário” e a importância de viver uma vida 

saudável e socialmente enriquecedora. Este Vereador acrescentou que os objetivos desportivos que este 

projeto encena são os seguintes: 

- Criação de todos os escalões de formação, existindo sempre uma ou mais equipas de cada escalão no 

concelho por forma a possibilitar a todos uma formação contínua desde as escolinhas até aos juniores de 

modo ininterrupto com ótimas condições de funcionamento (infra estruturas, recursos humanos);  ---------  

- Aplicação de métodos de formação desportiva comprovados e adequados às idades dos praticantes.  -----  

Disse ainda o senhor Vereador José Filipe Cruz que nas reuniões realizadas com o Sport Club Alcaçovense, 

com o Sporting Clube de Viana do Alentejo e com o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, foi 

manifestada a concordância dos Clubes quanto à implementação deste projeto e daí que a CDU 

considere que o investimento no mesmo é imprescindível e fundamental para a qualidade e 

sustentabilidade futura do futebol no concelho de Viana do Alentejo.  ------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente, em resposta à intervenção do senhor Vereador José Filipe Cruz, disse que a 

ideia que ele referiu não é original e que já tinha sido falada entre os Clubes. Disse ainda que em sua 

opinião, “o palavreado do senhor Vereador José Filipe Cruz relativamente ao projeto em causa, é música 

para os ouvidos”. Perguntou ainda o senhor Vice-Presidente “se esse projeto define também os recursos 

necessários à sua implementação ou se é apenas uma ideia sem substância?”  -------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz respondeu que obviamente estão calculados os custos da 

implementação e sublinhou que nunca foi dito que a ideia deste projeto era da CDU. Contudo – referiu – 

“às vezes fala-se nos assuntos mas não se chega a consenso com os Clubes e nessa perspetiva a CDU está 

disponível para dizer de que forma considera possível a implementação do projeto, conjuntamente com 

os Clubes e os pais dos jovens”. Este Vereador, dirigindo-se ao senhor Presidente da Câmara, disse-lhe 
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que já sabia que ele lhe iria perguntar como previa a CDU a operacionalização deste projeto, mas que a 

essa pergunta ele não iria responder.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente, a propósito, disse registar que o senhor Vereador José Filipe Cruz já sabe as 

perguntas que ele lhe vai fazer, mesmo antes de elas ocorrerem…! ----------------------------------------------------  

- Ainda a propósito do que foi escrito no jornal de campanha da CDU após a abertura das inscrições pelo 

Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar para os “Petizes” e “Traquinas”, o senhor Presidente referiu que 

em sua opinião a CDU quis fazer passar a mensagem de que as inscrições só tinham acontecido porque a 

ideia tinha sido dada na reunião realizada com o Clube. Disse ainda o senhor Presidente que no referido 

jornal de campanha, a CDU, ao escrever “de realçar que as nossas propostas começam a produzir 

efeitos”, está, em sua opinião, a apropriar-se indevidamente de uma medida do Grupo Cultural e 

Desportivo de Aguiar e que provocou que este reagisse através de um comunicado.  -----------------------------  

- O senhor Vereador Paulo Manzoupo voltou a frisar que na reunião realizada entre a Direção do Grupo 

Cultural e Desportivo de Aguiar e a CDU, aquando da campanha eleitoral, foi referido pelo Clube que no 

ano então em curso iriam existir “Petizes” e “Traquinas”. Este Vereador perguntou ao senhor Vereador 

José Filipe Cruz se se lembrava desta informação ter sido transmitida tendo ele respondido 

afirmativamente.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Quanto à preocupação manifestada pelo senhor Vereador José Filipe Cruz relativamente ao facto de 

não ter sido celebrado com o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar um Contrato-Programa para 

comparticipação das respetivas atividades desportivas, o senhor Vice-Presidente aconselhou esse 

Vereador a perguntar aos diretores do Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar se se sentem prejudicados 

em relação ao Sporting Clube de Viana do Alentejo e ao Sport Club Alcaçovense.  ---------------------------------  

- Ainda a este propósito, o senhor Vereador Paulo Manzoupo disse não perceber se o senhor Vereador 

José Filipe Cruz está desconfiado de que o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar está a ser beneficiado 

ou prejudicado pois está sistematicamente a falar desse assunto.  ------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse achar estranho que o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar 

“se tenha arrufado” com o que foi escrito no jornal de campanha da CDU quando afinal isso apenas 

refletiu, de forma lógica, o resultado do trabalho efetuado. De facto, quando foi realizada a reunião com 

o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, já tinham sido realizadas as reuniões com o Sporting Clube de 

Viana do Alentejo e com o Sport Club Alcaçovense, pelo que lhe parece normal que tenha passado para o 

jornal que o trabalho estava a dar frutos.  --------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que se fosse diretor do Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar tentaria 

provar que as inscrições ocorreram três dias após a reunião com a CDU porque estava tudo preparado 
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para que assim fosse pois se algum trabalho relativo à abertura das inscrições não estivesse já feito, não 

teria sido possível realizá-lo em três dias…  ------------------------------------------------------------------------------------   

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 28 de março de 2018 – Com 

quatro votos favoráveis foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 28 de março de 2018.  ----------  

O senhor Vereador Luis Miguel Duarte não participou na votação desta ata uma vez que não esteve 

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 28 de 

março esteve presente na reunião ordinária do Conselho Geral de Educação do Agrupamento de Escolas 

de Viana do Alentejo, que decorreu no Centro Escolar.  -------------------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 29 de março foi apresentada a “Plataforma Cultural e Criativa 

do Alentejo Central” aos agentes culturais do Concelho de Viana do Alentejo, no Cineteatro Vianense. A 

Plataforma, da responsabilidade da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e que tem 

como parceiros os 14 municípios do Alentejo Central, entre os quais Viana do Alentejo, é um projeto de 

mapeamento, promoção e divulgação cultural. Este projeto surgiu da participação da CIMAC – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central num conjunto de iniciativas de cooperação europeia, em 

que as atividades artística e cultural são impulsionadoras do desenvolvimento dos territórios e da 

inovação social. A Plataforma, que vem reforçar a cooperação institucional entre os municípios e os 

agentes culturais, permite pesquisar os diversos elementos do ecossistema cultural e criativo do Alentejo 

Central através da informação sobre os agentes culturais, equipamentos e estruturas de apoio, bem 

como consultar as agendas e aceder a notícias. Permite também a cada agente cultural registar-se na 

plataforma para divulgar a sua atividade, portfólio, eventos e contactos. De acordo com o feedback 

obtido pelos técnicos do Município presentes, as várias entidades consideram o projeto importante para 

a divulgação das suas atividades num único espaço que abarca diversas categorias/áreas.  -------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 31 de março esteve presente na entrega de prémios aos 

atletas que participaram na primeira edição da “Corrida Viana-a-Par-de-Alvito”, no Parque Municipal da 

Quinta da Joana, em Viana do Alentejo. Explicou que o nome do evento faz alusão ao antigo nome dado 

a Viana do Alentejo, uma vez que espelha a dinâmica cooperativa que se pretendeu dar à corrida. 

Explicou ainda que se pretende integrar a iniciativa nos programas das restaurações de ambos os 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11/04/2018  Fl.11 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

concelhos, que se assinalam a 13 de janeiro, obtidas igualmente em 1898. A prova, dividida em vários 

escalões, destinou-se a todos os atletas federados e não federados, em representação de coletividades, 

organizações populares, grupos desportivos, escolas ou individualmente. A prova principal, de 14 

quilómetros, ligou Alvito a Viana do Alentejo, com passagem por Vila Nova da Baronia. As provas jovens 

(400, 800, 1000, 2000 e 3000 metros) decorreram no percurso do Circuito de Manutenção, no já referido 

Parque Municipal. Nesta primeira edição da iniciativa, o evento foi concentrado naquele Parque, onde 

decorreram as competições jovens e onde terminou a prova principal iniciada em Alvito. O Senhor 

Presidente salientou e congratulou-se com a elevada participação de atletas do Concelho, referindo 

também que o Sport Club Alcaçovense / Run Alcáçovas alcançou o oitavo lugar por equipas e o Clube de 

Atletismo de Viana do Alentejo a décima posição. A primeira edição da corrida contou com a presença de 

152 atletas (66 nas corridas jovens e 86 na corrida principal) em representação de 25 equipas divididas 

entre a corrida principal e os escalões de benjamins, infantis, iniciados e juvenis. A Corrida foi promovida 

pelos Municípios de Alvito e de Viana do Alentejo, com o apoio das Associações de Atletismo de Beja e 

de Évora, dos Bombeiros Voluntários de Alvito e de Viana do Alentejo e da GNR – Guarda Nacional 

Republicana de ambas as localidades.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

-  O Senhor Presidente informou que também no dia 31 de março, uma equipa de Bombeiros Voluntários 

de Viana do Alentejo e elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo, 

participaram numa ação de formação prática subordinada ao tema “Organização, Gestão e Resposta à 

Emergência em Ambiente Ferroviários”, no Campo de Treinos das instalações dos Bombeiros Voluntários 

do Sul e Sueste do Barreiro. Esta ação, que surgiu na sequência da ação teórica ministrada pelas 

Empresas Infraestruturas de Portugal e CP – Comboios de Portugal, com o patrocínio do Município, visou 

consolidar algumas técnicas para garantir uma maior e melhor prestação de socorro em acidentes 

registados em ambiente ferroviário, focando os riscos associados à circulação rodoviária e fornecer 

apontamentos técnicos sobre tráfegos e material circulante. A prática dos procedimentos permitiu 

identificar lacunas de modo a gerir a emergência de uma forma mais precisa. ------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 3 de abril, decorreu mais uma reunião de preparação da XVIII 

edição da Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo, desta vez nos Paços do Município da Moita. -------  

-  O Senhor Presidente informou que entre os dias 5 e 13 de abril decorre a higienização dos reservatórios 

de abastecimento de água para consumo humano no Concelho de Viana do Alentejo, efetuada pela 

entidade gestora dos mesmos, a Agda - Águas Públicas do Alentejo, S.A.. O Município está convicto de 

que esta intervenção anual é necessária para se continuar a garantir uma excelente qualidade da água 

fornecida aos munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- O Senhor Presidente informou que terminou no passado dia 6 de abril o programa “Oficina Aberta – 

Pausa Letiva da Páscoa”, um programa de férias educativas durante a pausa letiva da Páscoa, no qual 

participaram, nesta edição, 72 crianças e 7 monitores. O programa, destinado a crianças dos 6 aos 13 

anos de idade, incluiu um conjunto de atividades de lazer, desporto e cultura, entre as quais, jogos 

coletivos e aquáticos, caça ao ovo, oficina de folares, zumba kids, “bibliojogos”, gincana de obstáculos, 

demonstração de badminton, “ser bombeiro por um dia”, sessão de cinema no centro comercial de 

Évora – Évora Plaza e ainda visitas de estudo à Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, e ao Eden 

Budha Garden, no Bombarral. Este programa contou com o apoio das Juntas de Freguesia, do 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, do Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular 

Túlio Espanca / Universidade de Évora e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana 

do Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 7 de abril, em conjunto com o Chefe do seu Gabinete de 

Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, participou no almoço do 36.º Aniversário da Associação de 

Reformados de Alcáçovas, que decorreu na sua sede. --------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que também no dia 7 de abril, conjuntamente com o Senhor Vereador 

Paulo Manzoupo e com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho esteve presente na 

apresentação da Peça “Intimidades”, no Cineteatro Vianense. A peça foi apresentada pela Companhia da 

Esquina, numa iniciativa que pretendeu comemorar o Dia Mundial do Teatro, assinalado no dia 27 de 

março. Com encenação de Jorge Gomes Ribeiro e direção de projeto partilhada com Joana Furtado, a 

peça contou com um elenco composto pelos conceituados artistas André Nunes, Inês Patrício, João 

Cabral, Rita Fernandes e Sofia Nicholson. A iniciativa foi organizada pelo Município de Viana do Alentejo, 

no âmbito da programação cultural dedicada à arte cénica do “En…cena”, que decorre ao longo do ano, 

integrado no projeto “Alentejo em Cena”, iniciativa integradora de atividades culturais, a realizar no 

Alentejo Central, numa lógica de programação e animação cultural articulada, organizada de acordo com 

ciclos temáticos e abarcando diversas componentes artísticas, e que contempla diversas atividades 

culturais a realizar em 12 dos municípios associados da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Central, entre os quais Viana do Alentejo, com um financiamento comunitário de 75%. ------------------------ 

- O senhor Presidente informou que no dia 10 de abril, três Técnicos do Município participaram no 

workshop técnico “Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas”, promovido pela CIMAC 

– Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e que decorreu na Sala de Conferência desta 

Comunidade Intermunicipal. O referido Plano é um dos vários projetos intermunicipais, que pretende 

alargar a toda a área do Alentejo Central a elaboração de estratégias municipais e intermunicipais de 

adaptação às alterações climáticas e, simultaneamente, integrar a componente operacional de proteção 
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civil, em caso de situações de emergência. O projeto está a decorrer conforme previsto, tendo já sido 

executadas as primeiras duas (de quatro) fases. Foi realizado o seminário inicial, na Universidade de 

Évora, no qual estiveram, além dos municípios associados, entre os quais Viana do Alentejo, diversos 

interlocutores dos stakeholders da região e da própria Universidade de Évora. Foram também realizados 

dois workshops para os técnicos municipais. No que se refere às evidências físicas, para além dos 

relatórios propriamente ditos, foram distribuídos três manuais de apoio às autarquias, bem como flyers 

de divulgação. Estão a ser realizadas reuniões com cada um dos stakeholders regionais (ICNF – Instituto 

de Conservação da Natureza e da Floresta, APA – Agência Portuguesa do Ambiente, ARH – Administração 

da Região Hidrográfica, CDOS – Comando Distrital das Operações de Socorro, etc.) para aferição das 

medidas já preconizadas por cada um deles no âmbito da Adaptação às Alterações Climáticas e para 

verificação das propostas a integrar neste Plano Intermunicipal. O Senhor Presidente recordou outros 

projetos, liderados pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e nos quais o Município 

de Viana do Alentejo participa: 

-  “Plano Intermunicipal de Modernização Administrativa” - tem como principal objetivo dar continuidade 

ao trabalho que a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e os municípios associados 

têm vindo a desenvolver nesta área nos últimos anos. Este projeto encontra-se a decorrer conforme 

previsto, tendo sido iniciado em maio de 2017 e que terá execução pelo período de 24 meses, com um 

investimento total de 1.642.869,00€ (um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil e oitocentos e 

sessenta e nove euros), financiado a 85%. Iniciaram-se já atividades de “Avaliação da maturidade do 

processo de modernização administrativa e avaliação da satisfação inicial” e “Administrativa e financeira 

– Faturação Eletrónica”. Encontra-se em desenvolvimento a atividade de “Promoção e divulgação das 

ações de modernização administrativa”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-  “Grande Rota do Montado” - estrutura-se como uma rede de caminhos, que totalizam cerca de 1150 

quilómetros repartidos em 103 etapas incluindo variantes, derivações e ligações aos territórios 

adjacentes. Esta rota é dotada de uma lógica única mas diversificada, através de diferentes tipologias de 

percursos, que assinalam a diversidade paisagística do Alentejo Central e as diferentes expressões que o 

Montado aqui assume. Com a implementação deste projeto promove-se a interligação dos 14 

municípios através de infraestruturas para a prática do pedestrianismo ao longo das quais se destacam 

locais de relevância histórica, cultural, natural e paisagística do Alentejo Central. Em 2017 foi terminado 

o traçado da Grande Rota do Montado, realizado o Projeto Técnico de Execução, solicitados pareceres às 

entidades competentes, nomeadamente à ARH - Administração da Região Hidrográfica, Comissão da REN 

– Redes Energéticas Nacionais, Comissão da RAN – Reserva Agrícola Nacional, DRCA – Direção Regional 

de Cultural do Alentejo e ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Floresta. Foram também 
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integradas as vias ferroviárias e as ligações aos territórios adjacentes do Alentejo Central no Projeto 

Técnico de Execução (aditamento). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  “Alentejo em Cena” - a programação em rede “Alentejo em Cena” é uma iniciativa integradora de 

atividades culturais, a realizar no Alentejo Central, numa lógica de programação e animação cultural 

articulada, organizada de acordo com ciclos temáticos e abarcando diversas componentes artísticas. 

Recorda-se que este projeto já trouxe ao Concelho espetáculos musicais e teatro, entre outros, estando 

a decorrer conforme previsto.   --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  “Sistema de Fruição do Património natural e cultural do Alentejo Central e Ações decorrentes do Plano 

de Salvaguarda do Montado”, no âmbito da candidatura do Montado a Património da Humanidade – 

integra as componentes de mobilidade rodoviária, ferroviária e meios suaves, com a interpretação do 

património natural, cultural e paisagístico existente e os meios de acolhimento turístico, e rotas 

temáticas, assim como o acesso a património e condições para que o visitante possa fruir, de forma 

integrada, o território. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-  “Estratégia e Eficiência Energética no Alentejo Central” – trata-se da definição da estratégia que orienta 

as ações que os municípios se propõem desenvolver no âmbito da eficiência energética que integra 

quatro eixos estruturantes: Eficiência Energética em Edifícios, Eficiência Energética na Iluminação 

Pública, Energias Renováveis e Transportes e Mobilidades. Com a execução do projeto, prevê-se, entre 

outras ações, a substituição das luminárias existentes no Alentejo Central por tecnologia LED. -------------- 

-  “Centros Interpretativos e de Acolhimento Turístico de Évora e do Alentejo Central” - este projeto visa 

dotar a região de meios físicos e tecnológicos para o adequado encaminhamento de turistas; permitindo 

encaminhar os visitantes não só para a cidade de Évora, mas principalmente para todos os municípios 

envolvidos, entre os quais o de Viana do Alentejo, objetivando-se o aumento do número de turistas nos 

concelhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  “Plataforma Cultural e Criativa do Alentejo Central”, cujo objeto foi referido aquando da apresentação 

destas Plataforma no Cineteatro Vianense, no passado dia 29 de março. -------------------------------------------

-  “URBANSOL” – projeto transfronteiriço com objetivo de promover o desenvolvimento sustentável nos 

municípios transfronteiriços de Portugal e Espanha através da criação de Planos de Ação de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável e Inteligente e a criação de infraestruturas intermunicipais e 

transfronteiriças, promovendo a eficiência no usos de recursos e serviços. A candidatura já foi aprovada, 

a reunião de arranque já foi realizada e o primeiro painel de peritos para a avaliação de metodologia 

proposta já foi instalado. Quanto às próximas ações, prevê-se a aplicação da metodologia para a 

realização de Planos de Ação e Desenvolvimento Sustentável e ainda a aquisição de uma plataforma de 
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gestão energética de edifícios e a definição de uma estratégia para a mobilidade elétrica no Alentejo 

Central. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Quanto a eventos futuros, o Senhor Presidente referiu-se às Comemorações dos 44 anos do 25 de abril 

no concelho de Viana do Alentejo, que se iniciam no dia 13 de abril. Nesse dia, será exibido o 

documentário “Carta a uma Ditadura”, no Cineteatro Vianense. No dia 22 de abril decorrerá a já 

tradicional “Caminhada de Abril”, com partida simultânea das três freguesias do Concelho rumo ao 

Monte do Sobral, local emblemático por acolher das primeiras reuniões de militares envolvidos no 

movimento que culminou na “Revolução de Abril”. No dia 23 de abril será apresentado um espetáculo 

de marionetas para os alunos do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, denominado 

“O Soldado João”, no Cineteatro Vianense. No dia 24 de abril decorrerá a “Urban Night Run” (Corrida e 

Caminhada), em Alcáçovas, organizada pelo Sport Club Alcaçovense / Run Alcáçovas, com apoio da junta 

de freguesia local. No mesmo dia, em Aguiar, decorrerá um Churrasco e Animação Musical no Jardim da 

Cooperativa, numa iniciativa organizada pela junta de freguesia local com o apoio do Município. Como é 

tradição, à meia-noite de 24 para 25 de abril, será entoada a canção “Grândola, Vila Morena” e serão 

lançados foguetes e fogo-de-artifício nas três freguesias do Concelho. No dia 25 de abril, terá lugar a 

“Corrida da Liberdade”, em Aguiar, organizada pela junta de freguesia de local e a Sessão de Leitura 

“Libertando a Imaginação numa Manhã de Abril”, na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo. A Sessão 

Protocolar das Comemorações do 44.º Aniversário da Revolução de Abril terá lugar no Cineteatro 

Vianense e as comemorações serão encerradas com o espetáculo musical “Serão de Abril”, também no 

Cineteatro Vianense.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Também inseridas no Programa atrás referido, mas com outro destaque por assinalarem igualmente 

outras datas, o Senhor Presidente fez referência: 

»  À inauguração da exposição “Gravidade”, no dia 14 de abril, evocativa da I Grande Guerra, na qual 

participaram e morreram milhares de portugueses, alguns do Concelho de Viana do Alentejo. Esta 

exposição é exibida no âmbito do Projeto PAGUS e estará patente no Paço dos Henriques até ao dia 19 

de agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

» A que no dia 18 de abril, no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, decorrerão as 

Visitas Temáticas “As Outras Ermidas”, nas três freguesias do Concelho. A atividade consistirá num 

percurso acompanhado, num roteiro específico pelas três freguesias, visitando edifícios de cariz religioso 

que, por não fazerem parte do dia-a-dia das populações, tendem quase a cair no esquecimento da 

memória coletiva. É objetivo deste percurso visitar/revisitar estes espaços, abrindo-os à comunidade e a 

quem visita o concelho. O ponto de encontro será na freguesia de Aguiar, no Largo 25 de abril, seguindo-

se uma visita à Ermida de Nossa Senhora da Piedade (ou das Chagas ou do Senhor dos Passos). De 
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seguida, os participantes deslocar-se-ão para Viana do Alentejo, onde irão visitar a Capela de Santo 

António, localizada no Castelo. Posteriormente, seguirão para Alcáçovas, onde almoçarão. Serão 

visitadas a Igreja da Misericórdia e a Ermida de São Francisco. Esta iniciativa está inscrita no Ano Europeu 

do Património Cultural – 2018 e é organizada pelo Município de Viana do Alentejo, com o apoio da 

Direção Regional de Cultura do Alentejo, das Juntas de freguesia de Aguiar e de Viana do Alentejo, do 

Programa PAGUS, da Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo e da Santa Casa da Misericórdia de 

Alcáçovas. Por proposta da Comissão Europeia, o Parlamento Europeu adotou a Decisão que estabelece 

2018 como o Ano Europeu do Património Cultural. O Ano Europeu do Património Cultural é enquadrado 

pelos grandes objetivos da promoção da diversidade cultural, no diálogo intercultural e da coesão social, 

visando chamar a atenção para o papel do património no desenvolvimento social e económico nas 

relações internas e externas da União Europeia. A Direção-Geral do Património Cultural, em articulação 

com o Coordenador Nacional da iniciativa em Portugal e com outras entidades no âmbito da tutela do 

Ministério da Cultura, disponibiliza um sítio na internet dedicado à iniciativa, através do qual se procura 

assegurar uma ampla divulgação de atividades, com caráter aberto e dinâmico. O referido sítio pode ser 

consultado através do link: http://anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt/.  ---------------------------------------- 

» A que no dia 23 de abril decorrerá um Sarau de Poesia na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, de 

modo a comemorar o Dia Mundial do Livro, assinalado precisamente a 23 de abril. -----------------------------  

- O Senhor Presidente informou que no dia 17 de abril terá lugar a Escritura Pública que formaliza 

oficialmente a constituição da AptCC – Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas. Em Mafra, 

os 14 municípios que inicialmente se organizaram para promover e preservar a cerâmica portuguesa irão 

constituir a referida associação, o que permitirá a Portugal ter assento no Agrupamento Europeu de 

Cidades Cerâmicas, uma estrutura criada em 2014 com peso institucional junto da Comissão Europeia e 

do Parlamento Europeu. Os 14 municípios referidos são os seguintes: Alcobaça, Aveiro, Barcelos, 

Batalha, Caldas da Rainha, Ílhavo, Mafra, Montemor-o-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz, 

Tondela, Viana do Alentejo, Viana do Castelo e Vila Nova Poiares. A AptCC - Associação Portuguesa de 

Cidades e Vilas Cerâmicas tem como objetivos, entre outros, a defesa, a valorização e a divulgação do 

património cultural e histórico cerâmico, o intercâmbio de experiências entre os associados, 

nomeadamente a nível da conservação do património, a promoção da criação artística e a difusão da 

cerâmica tradicional e contemporânea, o incentivo de relações de cooperação, para além de 

intercâmbios com outras cidades cerâmicas a níveis nacional e internacional e o incremento de 

programas de formação, tanto de caráter produtivo como cultural, garantindo a continuidade do setor 

nas áreas municipais aderentes. É também objetivo da associação promover a consciencialização de 

empresários e das comunidades locais para a importância histórica e patrimonial da cerâmica, bem 
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como evidenciar o potencial da sustentabilidade económica e social das cidades e vilas associadas a 

partir da cerâmica, que passa pela manutenção da tradição aliada à inovação. Em Viana do Alentejo já 

foram dados passos para a preservação desta tradição, nomeadamente o Curso de Oleiro que se 

encontra a decorrer. No dia 16 de abril decorrerá, também em Mafra, uma reunião da Assembleia Geral 

do Agrupamento Europeu das Cidades Cerâmicas, na qual irão marcar presença Itália, França, Espanha, 

Roménia, Polónia, Alemanha e República Checa. Os quatro primeiros países são os fundadores do 

Agrupamento e os três restantes, juntamente com Portugal, fazer parte do primeiro alargamento do  

Agrupamento Europeu das Cidades Cerâmicas, para desenvolverem ações comuns de promoção da 

cerâmica e defender a especificidade da cerâmica europeia no mundo. Um dos temas que vai estar em 

discussão na referida reunião será a aprovação, pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu, da 

legislação para a atribuição de Indicações geográficas de Origem para produtos não agrícolas, como a 

cerâmica tradicional de cada país. Estará igualmente em discussão a candidatura da cerâmica europeia a 

Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-  O Senhor Presidente informou que no dia 19 de abril será inaugurada, no antigo Posto de Turismo de 

Viana do Alentejo, a exposição "Romaria no Barro", da autoria dos alunos do curso de Oleiro que decorre 

em Viana do Alentejo. A exposição retrata a romaria a cavalo que liga os concelhos da Moita e de Viana 

do Alentejo e conjuga a tradição cultural e religiosa e a arte tradicional de trabalhar o barro. Esta ação 

inclui ainda a venda das peças, desde taças, saladeiras e ferraduras decoradas com motivos equestres, 

cujo valor irá reverter a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do 

Alentejo. O preço das peças varia entre os 2,50 € e os 10,00 € e as mesmas refletem as várias técnicas 

adquiridas ao longo da formação. Esta é a segunda exposição que os formandos promovem, depois de, 

em dezembro passado, terem efetuado uma exposição de presépios. Recorda-se que o curso de oleiro 

surgiu de uma parceria entre o Município de Viana do Alentejo e o IEFP/CFP - Instituto de Emprego e 

Formação Profissional/Centro de Formação Profissional de Évora, com o objetivo de recuperar uma 

profissão tradicional em extinção. O curso decorrerá até ao dia 3 de julho e confere dupla certificação – 

9º ano e o certificado profissional de oleiro. A componente prática do curso é ministrada por um dos 

últimos oleiros no ativo em Viana do Alentejo, Feliciano Mira Agostinho, filho e neto de oleiros. A 

exposição poderá ser visitada até ao dia 19 de maio, de segunda a sexta, entre as 9h00 e as 13h00 e das 

14h00 às 17h00 e aos sábados entre as 9h00 e as 13h00. No domingo, dia 29, a exposição também 

poderá ser apreciada entre as 9h00 e as 13h00. Esta iniciativa também está inscrita no Ano Internacional 

do Património Cultural 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente salientou ainda que no dia 25 de abril partirá da Moita a XVIII Romaria a Cavalo 

Moita – Viana do Alentejo, com chegada agendada a Viana do Alentejo para o dia 28 de abril. Terá lugar 

a habitual pernoita em Alcáçovas e a Vila de Viana do Alentejo terá inúmeras atividades para acolher os 

muitos visitantes que chegam ao Concelho por esta época. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara ratificou a 14.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------------------------------  ---- 

Ponto seis) 15.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 

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

Ponto sete) 9.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e 

duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara 

aprovou a 9.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais. --------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 6 relativo à Empreitada de Requalificação 

do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas – A Câmara aprovou por unanimidade o auto de 

medição n.º 6, no montante de 96.755,55 € (noventa e seis mil setecentos e cinquenta e cinco euros e 

cinquenta e cinco cêntimos), relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro 

Histórico de Alcáçovas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto nove) Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar com a APQV – Associação Portuguesa da 

Qualidade de Vida – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

aprovou por unanimidade uma proposta de Protocolo de Parceria a celebrar com a Associação 

Portuguesa da Qualidade de Vida, visando a colaboração em todas as atividades que venham a ser 

desenvolvidas, no âmbito da promoção da qualidade de vida.-------------------    --------------------- ----------------- 

Ponto dez) Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento Municipal dos Expositores das 

Atividades Económicas da Feira Anual das Alcáçovas “Feira do Chocalho” – Nos termos da proposta da 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara aprovou por unanimidade o Projeto de 

Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades Económicas da Feira Anual das Alcáçovas “Feira 

do Chocalho”. O referido Projeto de Regulamento será publicado na 2.ª Série do Diário da República para 

efeitos de consulta pública, pelo prazo de trinta dias úteis, a contar da data da respetiva publicação, nos 
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termos dos artigos 99.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto onze) Proposta de início do procedimento e participação procedimental para elaboração do 

“Projeto de Regulamento da I Mostra Agropecuária da Feira do Chocalho – Com base na proposta da 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara 

deliberou por unanimidade desencadear o procedimento de elaboração do Regulamento Municipal da I 

Mostra Agropecuária da Feira do Chocalho.  --------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto doze) Proposta de início do procedimento e participação procedimental para elaboração do 

“Projeto de Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades Económicas da Feira Anual de 

Viana do Alentejo “Feira D’Aires” – Com base na proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano e nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara deliberou por unanimidade desencadear o 

procedimento de elaboração do Regulamento Municipal dos Expositores das Atividades Económicas da 

Feira Anual de Viana do Alentejo “Feira D’Aires”. ----------------------------- --------------------------------------------- 

Ponto treze) Proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da “Oficina Domiciliária” – Nos 

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

Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara deliberou por 

unanimidade conceder o seguinte apoio em espécie, no âmbito da Oficina Domiciliária:  

» Titular do cartão n.º 702 – Romão António Batalha Mira – Substituição de janela.  ----------------------------- 

Ponto catorze) Proposta de fixação de preços de produtos de promoção da Romaria a Cavalo – Com 

três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José 

Filipe Cruz, a Câmara deliberou fixar os preços dos seguintes produtos de promoção da Romaria a 

Cavalo, nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano: 

a) Chapéu com fita – 2,50 € (IVA incluído);  ---------------------------------------------------------------------------------  

b) Saco tipo mochila – 1,50 € (IVA incluído);  -------------------------------------------------------------------------------  

c) Guarda-chuva – 3,50 € (IVA incluído);  -------------------------------------------------------------------------------------  

d) Pulseira – 1,00 € (IVA incluído);  --------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Boné – 4,50 € (IVA incluído).  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o Auto de 

Medição Único relativo à Empreitada de Pintura da Nova Biblioteca de Viana do Alentejo – A Câmara 

ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 27 de março de 2018 que aprovou o auto 
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de medição único relativo à Empreitada de Pintura da Nova Biblioteca de Viana do Alentejo, no 

montante de 6.965,10 € (seis mil novecentos e sessenta e cinco euros e dez cêntimos).  ----------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu subsídio de 

almoço no âmbito da Ação Social Escolar, em detrimento da deliberação tomada na reunião camarária 

de 23 de agosto de 2017 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 20 

de março de 2018 que atribuiu à aluna Luana dos Anjos Nascimento, subsidio de almoço no escalão A, no 

âmbito da Ação Social Escolar. Esta aluna frequenta o 1.º Ciclo do Ensino Básico em Viana do Alentejo e 

tem beneficiado de subsídio de almoço no escalão B, na sequência da deliberação da Câmara Municipal 

de 23 de agosto de 2017. A alteração ora verificada decorreu da reavaliação da situação da aluna 

efetuada pela Segurança Social.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para a Associação Equestre de Viana do Alentejo 

(comparticipação nas despesas de organização de atividades no âmbito da Romaria a Cavalo) – Nos 

termos da 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 900,00 € 

(novecentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes à organização de atividades no 

âmbito da Romaria a Cavalo.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Associação de Convívio dos Reformados de 

Alcáçovas (comparticipação nas despesas das comemorações do 36.º aniversário) – Nos termos da 

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

transferir para a Associação de Convívio dos Reformados de Alcáçovas, a importância de 400,00 € 

(quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes às comemorações do 36.º 

aniversário da Associação.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para a ADIA – Associação de Defesa dos Idosos de 

Aguiar (comparticipação nas despesas inerentes à contratação de serviços técnicos de contabilidade) – 

Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir para a ADIA – Associação de Defesa dos Idosos de Aguiar, a importância de 

300,00 € (trezentos euros), como comparticipação nas despesas inerentes à contratação der serviços 

técnicos de contabilidade).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Modalidades Desportivas – Nos termos da 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 para a Sociedade União Alcaçovense a importância de 95,04 € (noventa e cinco 

euros e quatro cêntimos), relativa a transporte dos meses de fevereiro e março de 2018 (Ténis de Mesa).  
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Ponto vinte e um) Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para desencadear os 

procedimentos relativos à adjudicação da Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar que só 

originará encargo orçamental em anos subsequentes – O senhor Presidente referiu que a candidatura 

ao financiamento da Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar só poderá ser submetida no 

próximo mês de junho, prevendo-se, por esse motivo, que não venha a existir despesa no corrente ano, 

por conta deste projeto. Assim, a distribuição de verbas para este projeto, evidenciada no Plano 

Plurianual de Investimentos em execução, aprovado pela Assembleia Municipal a 21 de dezembro de 

2017, não se irá concretizar (em 2018 – 70.000,00 € e em 2019 – 735.200,00 €). Na presente data, a 

previsão da despesa relativa ao projeto em causa é a seguinte: 

a) Em 2019 – 611.850,00 €;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em 2020 – 203.950,00 €.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dado que o procedimento conducente à adjudicação desta Empreitada será despoletado em 2018 mas 

os encargos orçamentais decorrentes só terão lugar nos anos de 2019 e 2020, a Câmara deliberou por 

unanimidade solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para o efeito, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, com a redação dada pelas 

Leis n.ºs 64/2012, de 20 de dezembro; 66-B/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, 

de 2 de junho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Paulo Manzoupo congratulou-se com a previsão de vir a ser obtido financiamento 

para esta importante obra em Aguiar.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se a obra irá avançar mesmo que não seja obtido 

financiamento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente respondeu que a intenção é de que a obra avance, embora tentando tudo para que 

seja obtido financiamento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que gostaria de ver o projeto do Centro Social de Aguiar, 

tendo o senhor Presidente manifestado disponibilidade para fazer a apresentação do mesmo numa 

próxima reuinião.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Ponto vinte e dois) Proposta de deliberação relativamente ao Processo n.º 232/17, cujo requerente é 

Madalena Celeste Serra Sim Sim – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração 

Urbanística e Processual relativa ao processo n.º 232/17, cuja requerente é Madalena Celeste Serra Sim 

Sim, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores 

Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, deferir o pedido de legalização da obra sita em 

Curralinho – Alcáçovas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto vinte e três) Proposta de deliberação relativamente ao Processo 2VN/08, cujo requerente é a 

Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Processual relativa ao processo n.º 2VN/08, cuja requerente é a Santa Casa 

da Misericórdia de Viana do Alentejo, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções 

por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, notificar a entidade requerente 

para apresentar, no prazo de trinta dias a contar da receção da notificação, o pedido de legalização das 

obras realizadas no Largo 1.º de Maio, em Aguiar, em desconformidade com o projeto aprovado e com 

as condições do licenciamento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e quatro) Proposta de deliberação relativamente ao Processo n.º 2/16, cuja requerente é 

Maria José da Silva Anacleto – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração 

Urbanística e Processual relativa ao processo n.º 2/16, cuja requerente é Maria José da Silva Anacleto, a 

Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis 

Miguel Duarte e José Filipe Cruz, notificar a requerente para apresentar, no prazo de trinta dias a contar 

da receção da notificação, o pedido de legalização da obra executada sem título, na Rua da Pedreira, n.º 

37, em Alcáçovas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e cinco) Proposta de deliberação relativamente ao Processo n.º 33/18, cujo requerente é 

Manuel Joaquim Saldanha – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística 

e Processual relativa ao processo n.º 33/18, cujo requerente é Manuel Joaquim Saldanha, a Câmara 

deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel 

Duarte e José Filipe Cruz, notificar o requerente para apresentar, no prazo de quinze dias a contar da 

receção da notificação, os elementos necessários para completar o pedido de legalização da obra 

realizada na Horta do Fialho, em Viana do Alentejo.  ---------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e seis) Proposta de deliberação relativamente ao Processo n.º 45/14, cuja requerente é 

Andreia Jacinta Louro Grave – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de Administração 

Urbanística e Processual relativa ao processo n.º 45/14, cuja requerente é Andreia Jacinta Louro Grave, a 

Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis 

Miguel Duarte e José Filipe Cruz, notificar a requerente para apresentar, no prazo de trinta dias a contar 

da receção da notificação, o projeto de legalização referente à obra realizada no Bairro da Lage, Rua dos 

Combatentes do Ultramar, n.º 2, em Alcáçovas.  --------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e sete) Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo – O senhor 

Presidente referiu que esta proposta decorre da necessidade de passagem do veículo da recolha de 

resíduos sólidos urbanos na Rua Dr. Manuel Dâmaso Prates, em Viana do Alentejo, sem que os veículos 

estacionados o impeçam. Acrescentou que foram anteriormente sensibilizados os respetivos moradores, 
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através de uma pequena nota de sensibilização deixada debaixo das suas portas, medida que se revelou 

inconsequente. Assim, a proposta ora apresentada consubstancia-se na proibição de estacionamento na 

referida Rua, desde a Praça da República até ao cruzamento com a Rua Teófilo Braga, às segundas, 

quartas e sextas-feiras, entre as sete e as nove horas.  ------------------------------------------------------------------  

Esta proposta foi aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores 

Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz.  ------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e oito) Proposta de cessação dos seguintes Procedimentos Concursais para constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado: a) Um posto de trabalho de Técnico 

Superior na área de Recursos Humanos; b) Um posto de trabalho de Técnico Superior na área de 

Desporto; c) Um posto de trabalho de Técnico Superior na área de Sociologia; d) Um posto de trabalho 

de Assistente Técnico (Aprovisionamento); e) Um posto de trabalho de Assistente Técnico 

(Audiovisual); f) Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Limpeza); g) Um posto de trabalho 

de Assistente Operacional (Calceteiro); h) Um posto de trabalho de Assistente Operacional 

(Carpinteiro); i) Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e 

Veículos Especiais); j) Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Cabouqueiro) – O senhor 

Presidente apresentou genericamente as propostas de cessação de diversos procedimentos concursais, 

fundamentados na recente entrada em vigor da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que estabelece o 

Programa de Regularização de Vínculos Precários de pessoas que exerçam ou tenham exercido funções 

que correspondam a necessidades permanentes sem vínculo jurídico adequado. -------------------------------  

A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos acrescentou que existindo situações a regularizar, como se 

verifica neste Município, a Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, tem de ser obrigatoriamente aplicada. 

Disse ainda que para a regularização extraordinária das situações precárias, este Diploma prevê a 

abertura de procedimentos concursais que seguem a tramitação da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 

janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril mas com as 

especificidades previstas no seu artigo 10.º. Os respetivos avisos de abertura são apenas publicitados na 

Bolsa de Emprego Público e na Página Eletrónica do Organismo e a esses procedimentos são aplicáveis 

apenas os métodos de seleção de avaliação curricular e de entrevista profissional de seleção, no caso de 

haver mais do que um opositor no recrutamento para o mesmo posto de trabalho.  ---------------------------  

À luz dos princípios da racionalização de meios e da simplificação de procedimentos, foi averiguada a 

possibilidade de aplicar ao recrutamento para os postos de trabalho a preencher através de 

procedimentos concursais em curso, o procedimento concursal previsto na Lei n.º 112/2017, de 29 de 

dezembro. Concluiu-se que alguns dos postos de trabalho a concurso já vêm sendo ocupados por 

pessoas sem vínculo jurídico adequado e que vêm exercendo as funções de forma permanente, com 
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sujeição à disciplina e poder hierárquico do Município, enquadrando-se no processo de regularização 

previsto na Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.  -----------------------------------------------------------------------  

Assim, não há motivo que justifique a continuidade dos procedimentos concursais quando, por via 

legislativa, existe agora um meio mais expedito e adequado ao preenchimento dos postos de trabalho 

em causa.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo a que nos termos do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro com a 

redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, o procedimento concursal pode cessar 

excecionalmente por ato devidamente fundamentado, da entidade responsável pela sua realização, 

desde que ainda não se tenha procedido à notificação da lista de ordenação final aos candidatos, a 

proposta ora apresentada consubstancia-se na cessação dos seguintes procedimentos concursais para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado: 

a) Um posto de trabalho de Técnico Superior na área de Recursos Humanos, aberto pelo Aviso n.º 

8530/2017, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 146, de 31 de julho de 2017;  --------------------  

b) Um posto de trabalho de Técnico Superior na área de Desporto, aberto pelo Aviso n.º 8531/2017, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 146, de 31 de julho de 2017;  ------------------------------------  

c) Um posto de trabalho de Técnico Superior na área de Sociologia, aberto pelo Aviso n.º 8532/2017, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 146, de 31 de julho de 2017;  ------------------------------------  

d) Um posto de trabalho de Assistente Técnico (Aprovisionamento), aberto pelo Aviso n.º 108781/2017, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 182, de 20 de setembro de 2017;  ------------------------------  

e) Um posto de trabalho de Assistente Técnico (Audiovisual), aberto pelo Aviso n.º 54/2018, publicado 

no Diário da República, 2.ª Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2018;  -----------------------------------------------------  

f) Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Limpeza), aberto pelo Aviso n.º 11987/2017, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 193, de 6 de outubro de 2017;  ----------------------------------  

g) Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Calceteiro), aberto pelo Aviso n.º 8529/2017, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 146, de 31 de julho de 2017;  ------------------------------------  

h) Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Carpinteiro), aberto pelo Aviso n.º 8527/2017, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 146, de 31 de julho de 2017;  ------------------------------------  

i) Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, 

aberto pelo Aviso n.º 12407/2017, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 199, de 16 de outubro 

de 2017;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

j) Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Cabouqueiro), aberto pelo Aviso n.º 8528/2017, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 146, de 31 de julho de 2017.  ------------------------------------  
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O senhor Presidente acrescentou que à data em que estes procedimentos concursais foram abertos, 

desconhecia-se, obviamente, que viria a ser publicada a “Lei dos Precários” e o plano era ir abrindo os 

concursos com o objetivo de ir provendo definitivamente os lugares que vinham sendo ocupados 

precisamente por trabalhadores precários. Com a publicação desta Lei, surgiu a oportunidade de 

regularizar situações de forma específica e mais expedita em termos de tramitação procedimental.  -----  

Votadas as propostas de cessação dos procedimentos concursais anteriormente identificados, foram 

todas aprovadas por unanimidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Os senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz declararam que o seu voto favorável à 

cessação destes procedimentos concursais é justificado pelo facto de serem abertos novos 

procedimentos, ao abrigo de legislação específica, que irá permitir a ocupação dos postos de trabalho 

em causa, até de uma forma mais célere.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto vinte e nove) Proposta de reconhecimento dos postos de trabalho que correspondem a 

necessidades permanentes dos serviços e que estão ocupados por pessoas sem vínculo jurídico 

adequado: a) 15 Técnicos Superiores; b) 1 Especialista de Informática, Grau 1, Nível 2; c) 4 Assistentes 

Técnicos; d) 21 Assistentes Operacionais – O senhor Presidente fez o enquadramento genérico da 

proposta em apreço, referindo que a mesma tem por base as informações técnicas das respetivas 

Divisões acerca do enquadramento de situações de precariedade no Programa de Regularização 

Extraordinária de Vínculos Precários, implementado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro. Nos 

termos do n.º 3 do artigo 2.º dessa Lei, é competência da Câmara Municipal o reconhecimento de 

situações de exercício de funções de caráter permanente, a serem desenvolvidas por pessoas sem 

vínculo jurídico adequado, mas que estão sujeitas ao poder hierárquico de disciplina e direção deste 

Organismo, cumprindo horário de trabalho. A Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro prevê nas alíneas a), 

b) e c) do n.º 1 do seu artigo 3.º quais as pessoas que podem ser abrangidas pela regularização 

extraordinária e foi neste contexto que se aferiu a possibilidade de integração das mesmas nas supra 

referidas alíneas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, na proposta do senhor Vice-Presidente, no uso de competência delegada em matéria de pessoal, 

foram identificadas as 41 situações a seguir indicadas para as quais se propõe que seja reconhecido o 

caráter permanente das funções exercidas bem como a possibilidade de regularização das pessoas que 

as exercem, ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários: 

1) 15 Técnicos Superiores, a exercerem as seguintes funções: 

     » 1 na área de Recursos Humanos;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

     » 1 na área de Ciência Política e Relações Internacionais;  ----------------------------------------------------------  

     » 2 a exercerem funções na área de Desporto;  ------------------------------------------------------------------------  
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     » 1 a exercer funções na área de História;  ------------------------------------------------------------------------------  

     » 1 a exercer funções na área de Artes Visuais e Multimédia;  -----------------------------------------------------  

     » 1 a exercer funções na área das Ciências da Educação;  -----------------------------------------------------------  

     » 1 a exercer funções na área do Jornalismo Internacional;  --------------------------------------------------------  

     » 3 a exercerem funções na área de Animação Sociocultural;  -----------------------------------------------------  

     » 1 a exercer funções na área de Sociologia;  ---------------------------------------------------------------------------  

     » 1 a exercer funções na área de Arquitetura Paisagista;  -----------------------------------------------------------  

     » 1 a exercer funções na área de Arquitetura e do Ambiente;  -----------------------------------------------------  

     » 1 a exercer funções na área de Economia.  ----------------------------------------------------------------------------  

2) 1 Especialista de Informática, a exercer funções de grau 1, nível 2.  ----------------------------------------------  

3) 4 Assistentes Técnicos a exercerem as seguintes funções: 

     » 1 na área do Aprovisionamento e do Expediente;  ------------------------------------------------------------------  

     » 1 na área do Audiovisual;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

     » 1 na área do Apoio Administrativo da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano;  -------------------  

     » 1 na área de Apoio Administrativo e Técnico ao Serviços de Águas.  -------------------------------------------  

4) 21 Assistentes Operacionais: 

     » 7 na área do Serviço de Limpeza das Instalações Municipais;  ---------------------------------------------------  

     » 5 no Apoio à Educação Pré-Escolar;  ------------------------------------------------------------------------------------  

     » 1 Calceteiro;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     » 1 Carpinteiro;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     » 1 Pedreiro;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     » 1 Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais;  -----------------------------------------------------------  

     » 2 Cabouqueiros;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     » 3 Auxiliares de Serviços Gerais.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta foi aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores 

Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz.  ------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta) Proposta de reconhecimento das pessoas que podem ser opositoras aos procedimentos 

concursais de regularização para efeitos de notificação – Nos termos da proposta do senhor Vice-

Presidente, no uso de competência delegada em matéria de pessoal, a Câmara tomou conhecimento de 

que é sua competência reconhecer os opositores obrigatórios aos procedimentos concursais de 

regularização, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro. Neste contexto, 

foi então proposto à Câmara Municipal que reconheça os seguintes opositores obrigatórios aos 
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procedimentos concursais a seguir indicados, por se enquadrarem nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do 

artigo 3.º da referida Lei: 

 

Carreira Posto de trabalho Opositores obrigatórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico 

Superior 

1 Recursos Humanos Luisa Maria Braga Mouro 

1 Ciência Política e 
Relações 

Internacionais 

 

Joana de Carvalho Galvão 

2 Desporto Luis Estêvão Galego Branco 

Nelson David Fialho Sabarigo 

1 História Luis Miguel Pinel Banha 

Josélia Adriana Silvestre Bruno 

1 Artes Visuais e 

Multimédia 

João Sérgio Canivete Morais 

1 Ciências da 

Educação 

Liliana Vitória Figueira Reis 

1 Jornalismo 

Internacional 

Florbela de Jesus Boaventura Mocho Cabeças 

3 Animação Socio-

Cultural 

Rita Isabel Mendes Marques 

Cláudia de Carvalho Morais Correia Pires 

Tânia Alexandra Candeias Milhano 

1 Sociologia Edite Salomé Pires de Sousa Padeirinha 

1 Arquitetura 

Paisagista 

Sérgio Ferreira Godinho 

1 Arquitetura / 

Ambiente 

Mara Eloisa Pimentas Marques 

1 Economia Belchior José Nobre Lourenço 

Especialista 

de 

Informática 

1 Especialista de 

Informática, grau 1, 

nível 2 

 

Sérgio Manuel Coelho Carvalho 

 1 Área de Multimédia Luis Filipe Bento Mira 
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Assistente 

Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistente 

Técnico 

(continuação) 

André Filipe Viana Pinto 

 

 

 

 

 

 

1 Apoio 

Administrativo Geral  

à Divisão de 

Desenvolvimento 

Social e Humano 

Dina Paula Marques Saldanha 

Elisabete Maria Viana Pinto Fadista 

Ana Lúcia Ferreira Carrilho 

Maria Manuel Narciso Grilo Roberto 

Ruben Samuel Coroado Amaro 

João Pedro Valério Sezões 

Leonor Batista Fura 

José Filipe Viegas Grilo 

Gonçalo Alexandre Cardoso Corunheiro 

Luis Carlos da Silva Lagarto 

Maria Alice Barras Martins do Carmo 

Dina Carla Potes Pegado 

Inês Manuel Carretas Marujo 

1 Aprovisionamento / 

Expediente 

Maria Helena Batalha Fadista 

1 Apoio 

Administrativo e 

Técnico ao Serviço de 

Águas 

 

Tiago Filipe dos Reis Falé 

 

 

 

 

 

 

Assistente 

Operacional 

1 Calceteiro António Serafim da Silva 

Inácio João Queiroz dos Santos Prates 

1 Carpinteiro Ângelo António Palma Remechido 

1 Pedreiro Paulo Duarte Fura Mira 

1 Condutor de 

Máquinas Pesadas e 

Veículos Especiais 

Augusto Francisco Destapado Amante 

Joaquim Manuel Destapado Pão Mole 

 

 

António José Pão Mole Barão 

Bruno Manuel Parreira Magoito 
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Assistente 

Operacional 

(continuação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Cabouqueiros Estêvão José Branco Pão Mole 

Francisco José Bolinhas Mendonça 

Paulo Jorge Justino Fialho 

Manuel Joaquim Pão Mole Salvaterra Viegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Auxiliares de 

Serviços Gerais 

(Serviços Externos) 

José Augusto Chaiça Cansado 

António Joaquim Relvas Junior 

Aristides dos Santos Martinho Pereira Viegas 

Francisco António Pires Lagarto 

Ilídio José Batista Magro 

José Augusto Croado Mira 

José Vitorino Branco Alves 

Manuel Vicente Sitima Lima 

Paulo António Galvão Martins 

Manuel João Mira Guisado 

Ricardo Jorge Mendes de Teves 

José Augusto Saldanha Frausto 

Joaquim António Rebocho Pinto 

Jorge dos Santos Torrinha Cristóvão 

Manuel António Timóteo Galego 

Carlos Leonel Parreira Feio 

Claudino José Manilhas Magoito 

Joaquim António Xarope Pão Mole 

 

 

7 Auxiliares de 

Serviços Gerais para 

os Serviços de 

Limpeza de 

Carla Cristina Rosmaninho Ourives 

Bernardina Francisca Caneca Galego 

Maria Margarida Alves Lopes Bagão 

Virgínia Maria Campos Mira 

Maria José Mira Agostinho 
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Assistente 
Operacional 

(continuação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalações 

Municipais 

 

 

 

 

 

 

7 Auxiliares de 

Serviços Gerais para 

os Serviços de 

Limpeza de 

Instalações 

Municipais 

(continuação) 

Maria José Louro Vidasinha Barahona 

Vanda Marília Manilhas Alves 

Ana Sofia Sim Sim do Rosário 

Ângela Maria Pinheiro Nobre 

Rosa Maria Gomes Marques Sacristão 

Catarina de Jesus Branco Pão Mole 

Francisca Joaquina Gomes Maia 

Maria de Fátima Almeida Ganso 

Ana Cláudia Carapinha Candeias Couto 

Custódia Marina Caetano Favorício 

Otília Paulo Luz Cristiano Cardoso 

Jesuina Maria Carrapato Parreira Feio 

Joaquina Maria Saldanha Macedo Fernando 

Mariana Gertrudes Neves Pinto Alves 

Rita Luisa Miranda Nunes Guisado 

Mariana Julia Fragoso Brito Patinha 

Maria Alice Costa Loupas Lagarto 

Margarida do Carmo Tanganho Bandarra Rocha 

 

 

 

 

5 Auxiliares de 

Serviços Gerais para 

Exercício de Funções 

na Área de Ação 

Educativa de Apoio 

ao Ensino Pré-Escolar 

Ana Lucia Baixinho Soldado 

Manuel Hipólito Aurélio Mendes 

António Luis Lopes Soldado 

Andreia Sofia Ribeiro Carvalho 

Luisa Rodrigues Pão Mole 

Sónia da Conceição Caneca Mendes 

Margarida Inês dos Santos Pires Tristão 

Ana Raquel Fialho Anéis 

Filomena Maria Espadaneira Vieira 
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Assistente 
Operacional 

(continuação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Auxiliares de 

Serviços Gerais para 

Execução de Funções 

na Área de Ação 

Educativa de Apoio 

ao Ensino Pré-Escolar 

(continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Rosa Almeida Pinto 

Maria Antónia Espadaneira Silveiro 

Maria das Dores Susano Nunes 

Natércia de Jesus Caeiro Pereira 

Renata Roichman Vitor 

Rosalinda Fernanda Valentim Cota 

Cidália Rosa Polido Calvino 

Maria da Anunciação Rosado Galrote 

Paula da Conceição Grosso Remourinho 

Isabel da Conceição Cabecinha Merca Banha 

Lidia Alexandra Banha Caeiro 

Maria Glória Sousa Batinas Chora 

Sara Paula Monteiro Caneca 

Joaquina Inácia Farinho Perú 

Ana Filipa Galiado Gato 

Ana Maria Caneca Galego 

Anabela Castilho Calapez 

Cátia Isabel Valente Gomes Candeias 

Cláudia Maria Lima Pinheiro 

Constança da Conceição Soldado C. Grilo 

Dionisia de Jesus Campos Mira 

Francisca Amália Casadinho Caneca Aleixo 

Maria Adelina Gomes dos Anjos Calado 

Patrícia Cristina Martins Duarte 

Tânia Isabel da Silva Gomes 

Sara Sofia Mira Sacramento 

Ana Rosa Sitima dos Anéis 
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Assistente 
Operacional 

(continuação) 
 
 

 

 

 

 

 

5 Auxiliares de 

Serviços Gerais para 

Execução de Funções 

na Área de Ação 

Educativa de Apoio 

ao Ensino Pré-Escolar 

(continuação) 

Elisabete Marisa de Almeida Veiga 

Maria Cristina de Carvalho A. Vieira 

Maria Gertrudes Nunes Bento Barras 

Maria Joaquina Damásio Destapado Rocha 

Rute Isabel Parreira Carvalho Mochila 

Sandra Margarida Amado Galvão 

Silvia Maria Almeida Benta 

Silvia Maria Meninas Figueira 

Maria Manuel Louro Vinagre 

Susete Maria Palma 

 

Esta proposta foi aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores 

Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz.  ------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e um) Proposta de que os procedimentos de regularização não incluam: a) Uma fase de 

apresentação de requerimentos por parte dos trabalhadores, previamente à abertura dos 

procedimentos concursais; b) A apreciação por parte de uma CAB – Comissão de Avaliação Bipartida – 

Nos termos da informação constante da proposta do senhor Vice-Presidente, a Câmara tomou 

conhecimento de que no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, é 

aplicável à Administração Central a Portaria n.º 150/2017, de 3 de maio, alterada pela Portaria n.º 

331/2017, de 3 de novembro, que prevê a constituição de CAB – Comissões de Avaliação Bipartida que 

correspondem a trabalho subordinado, sem vínculo jurídico adequado. O artigo 17.º dessa Portaria 

refere expressamente que a mesma não se aplica à Administração Local, embora o n.º 5 do artigo 3.º da 

Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro preveja a possibilidade de ser adotado nas Autarquias Locais o 

procedimento previsto na Portaria já referida, designadamente quanto à constituição das CAB - 

Comissões de Avaliação Bipartida, com as necessárias adaptações. Tendo em conta que não existe 

obrigatoriedade legal quanto à constituição destas comissões e que a sua composição para a 

Administração Central, no artigo 4.º da Portaria já referida, não tem correspondência com a realidade da 

Administração Local, considera-se que no contexto da regularização extraordinária de vínculos precários 

neste Município, não deva ser constituída a CAB - Comissão de Avaliação Bipartida.  ---------------------------  

A Câmara tomou igualmente conhecimento de que a Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, prevê que a 

Câmara Municipal reconheça os postos de trabalho que estão a ser ocupados por pessoas sem vínculo 
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jurídico adequado mas não determina que os procedimentos de regularização extraordinária incluam 

obrigatoriamente uma fase de apresentação de requerimentos por parte dos trabalhadores. Dado que a 

Câmara procedeu ao reconhecimento de todos os postos de trabalho precários e definiu o universo de 

opositores obrigatórios a cada futuro procedimento concursal de regularização, considera-se não haver 

qualquer mais-valia na definição de uma fase de apresentação de requerimentos por parte dos 

trabalhadores, com a economia processual e temporal que dai advém.  -------------------------------------------  

Perante o exposto, propõe-se à Câmara Municipal: 

a) Que no âmbito dos procedimentos de regularização extraordinária de vínculos precários não seja 

constituída a CAB - Comissão de Avaliação Bipartida;  -------------------------------------------------------------------  

b) Que no âmbito dos procedimentos de regularização extraordinária de vínculos precários não seja 

fixada uma fase de prévia apresentação de requerimentos por parte dos trabalhadores.  ---------------------  

Ambas as propostas foram aprovadas com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos 

senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz.  -----------------------------------------------------------  

Ponto trinta e dois) Proposta de submissão à Assembleia Municipal de alteração ao Mapa de Pessoal, 

em conformidade com as necessidades decorrentes da regularização extraordinária dos vínculos 

precários – O senhor Presidente apresentou a primeira proposta de alteração ao Mapa de Pessoal de 

2018, consubstanciada, por um lado, na necessidade de acréscimo de postos de trabalho, necessidade 

decorrente da aplicação da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que estabelece o Programa de 

Regularização Extraordinária de Vínculos Precários e, por outro lado, na necessidade de prever a 

ocupação de um posto de trabalho de Assistente Técnico por parte de um trabalhador atualmente 

integrado na carreira de Assistente Operacional, permitindo assim a concretização de uma situação de 

mobilidade intercarreiras, dentro do próprio Organismo.  --------------------------------------------------------------  

A proposta de alteração ao Mapa de Pessoal é então a seguinte: 

1) Na carreira de Técnico Superior, acréscimo de 8 postos de trabalho: 

     - 1 Posto de trabalho na área de Ciência Politica e Relações Internacionais; -----------------------------------  

     - 1 Posto de trabalho na área de Desporto;  -----------------------------------------------------------------------------  

     - 1 Posto de trabalho na área de História;  -------------------------------------------------------------------------------  

     - 2 Postos de trabalho na área de Animação Sócio-Cultural;  -------------------------------------------------------  

     - 1 Posto de trabalho na área de Arquitetura Paisagista;  ------------------------------------------------------------  

     - 1 Posto de trabalho na área de Arquitetura e Ambiente; ----------------------------------------------------------  

     - 1 Posto de trabalho na área de Economia.  ----------------------------------------------------------------------------  

2) Na carreira de Especialista de Informática, acréscimo de um posto de trabalho de Especialista de 

Informática, Grau 1, Nível 2.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3) Na carreira de Assistente Técnico, acréscimo de 2 postos de trabalho: 

     - 1 Posto de trabalho para apoio  administrativo  geral  para  a  Divisão  de  Desenvolvimento  Social  e  

        Humano;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     - 1 Posto de trabalho para apoio administrativo e técnico ao Serviço de Águas. ------------------------------  

4) Na carreira de Assistente Operacional, acréscimo de 16 postos de trabalho: 

     - 1 Posto de trabalho de Pedreiro;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

     - 1 Posto de trabalho de Cabouqueiro;  -----------------------------------------------------------------------------------  

     - 3 Postos de trabalho de Auxiliar de Serviços Gerais para os Serviços Externos;  -----------------------------  

     - 6 Postos de trabalho  de  Auxiliar  de  Serviços Gerais  para  os  Serviços  de  Limpeza  de  Instalações 

        Municipais;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     - 5 Postos de trabalho  de  Auxiliar  de  Serviços  Gerais  para  exercício  de  funções  na  Área  de  Ação 

        Educativa de Apoio ao Ensino Pré-Escolar.  ----------------------------------------------------------------------------  

5) Na carreira de Assistente Técnico, acréscimo de 1 posto de trabalho para permitir a concretização de 

uma situação de mobilidade intercarreiras, dentro do próprio Organismo.  ---------------------------------------  

A proposta de alteração ao Mapa de Pessoal foi aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções 

por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, devendo ser submetida à 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e três) Proposta de aprovação dos Documentos de Prestação de Contas relativas ao ano de 

2017 – O senhor Presidente apresentou os Documentos de Prestação de Contas relativos à Gerência de 1 

de janeiro a 31 de dezembro de 2017, 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. Teceu sobre os mesmos as seguintes considerações genéricas: 

“Ainda não foi no ano de 2017 (nem será nos próximos anos) que se conseguiu sair da crise económica, 

financeira e social, em que o nosso país se viu mergulhado e que teve o seu auge há 4/5 anos. O ano de 

2017 desenvolveu-se ainda num ambiente exigente e as transferências do Orçamento de Estado 

continuaram abaixo do montante transferido em 2010. Essas reduções, face ao montante transferido em 

2010, atingem um valor próximo de 2.500.000 € nestes últimos 7 anos (em 2011 menos 226.000€, em 

2012 e 2013 menos 439.000€ em cada ano, em 2014 menos 553.000€, em 2015 menos 338.000€, em 

2016 menos 286.000€ e em 2017 165.000€). Por outro lado, no ano de 2017 continuaram a existir 

algumas restrições e condicionantes à gestão das autarquias, com impacto direto na gestão e 

consequentemente no apoio às populações.  ------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às atividades de 2017, de uma forma geral, conseguimos manter todas, naturalmente com os 

ajustes que se mostraram necessários, tendo mesmo, em nosso entender, algumas delas vindo a 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11/04/2018  Fl.35 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

melhorar de ano para ano, conseguindo alcançar alguns prémios e distinções. Mantivemos também, 

genericamente, o apoio forte ao movimento associativo do concelho e continuámos o trabalho nas 

várias áreas das nossas competências, tentando que o nosso concelho se destaque e se posicione nos 

lugares cimeiros, juntamente com outros da nossa região e do nosso distrito, como tem acontecido. De 

referir que o município tem tentado aproveitar o maior montante possível de fundos comunitários e tem 

em marcha muitos projetos e candidaturas, quer diretamente quer indiretamente através de outras 

associações de municípios e CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central.  ----------------------  

Quanto às contas de 2017 propriamente ditas, em nosso entender, as mesmas refletem a atividade do 

município em mais um ano difícil, com o atual Quadro Comunitários - Portugal 2020 - com abertura 

muito tardia, implicando que os investimentos apenas se pudessem iniciar no ano de 2017. Verificou-se 

por isso um volume de investimento inferior ao previsto. Em termos orçamentais, o ano de 2017 

apresenta o equilíbrio exigido, com destaque para a redução das receitas de capital e por isso também os 

valores reduzidos de despesas de capital. Conseguindo o município ajustar a Despesa paga à Receita 

recebida, cumpriu a Regra do Equilíbrio Orçamental e mantém, em nosso entender, a situação financeira 

equilibrada. Foi cumprido também o limite legal de taxa de execução da receita que deverá ser superior 

a 85%.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O saldo da execução orçamental que transitou de 2017 para 2018 foi de 1.283.775,69 €, recordando-se 

que de 2013 a 2016, esses saldos foram os seguintes: 

a) Em 2013 – 141.476,67 €;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em 2014 – 540.579,91 €;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Em 2015 – 579.141,31 €;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Em 2016 – 1.521.293,34 €.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluindo, refere-se que apesar da conjuntura difícil que atravessamos a vários níveis, designadamente 

a nível de desemprego, a nível do reduzido investimento público e privado, com restrições legislativas às 

Autarquias, com restrições da banca ao investimento, com elevado crédito vencido na economia, ainda 

assim a gestão foi e será feita com o melhor equilíbrio possível, ajustando algumas atividades e ações, 

com a prévia análise das mesmas devidamente ponderada e sempre no interesse do Município e das 

suas populações.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz observou que o resultado líquido do exercício de 2017 foi negativo, 

no montante de – 822.430,89 € (oitocentos e vinte e dois mil quatrocentos e trinta euros e oitenta e 

nove cêntimos) e perguntou se em 2018 é previsível a alteração deste resultado liquido através do 

acréscimo de receitas ou de redução de despesas.  -----------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente referiu que resultados líquidos desta natureza são frequentes, verificando-se que a 

CDU insiste em considerar este facto como um problema. Acrescentou que não existe nenhum indicador 

cujo resultado penalize os Municípios por terem um resultado líquido negativo pois aquilo que tem de 

ser observado é o equilíbrio orçamental. Disse ainda o senhor Presidente que atendendo ao nível de 

investimento que este Município tem, certamente continuará a ter resultados líquidos negativos. Disse 

também que dos catorze Municípios do Distrito de Évora, oito apresentam resultados líquidos negativos 

desde 2011 a 2016, consecutivamente. Neste leque de oito Municípios com resultados líquidos negativos 

encontram-se os que apresentam uma melhor situação financeira, com níveis de investimento grandes e 

as consequentes amortizações. Estão neste caso os Municípios de Redondo e Portel. O senhor 

Presidente acrescentou ainda que nos anos de 2012, 2013 e 2014 apenas um Município do Distrito de 

Évora apresentou resultados líquidos positivos. Realçou também que no Anuário Financeiro, os 

Municípios de Redondo, Portel, Viana do Alentejo e Vendas Novas, figuram como os melhores do Distrito 

de Évora em termos de eficiência financeira pelo que a ênfase sistematicamente dada pela CDU aos 

resultados líquidos negativos não tem razão de ser.  ---------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz perguntou qual a taxa de financiamento dos projetos candidatados 

pelo Município, tendo o senhor Presidente respondido que os projetos financiados através do QREN – 

Quadro de Referência Estratégico Nacional, beneficiaram de uma taxa de 85%. O atual Quadro 

Comunitário – Portugal 2020 – além de dispor de menos verba que o Quadro anterior, apresenta 

também, nalguns casos, mais restrições à elegibilidade dos projetos. É disso exemplo a não exigibilidade 

de algumas componentes do ciclo urbano da água, nos Centros Históricos de Viana do Alentejo e de 

Alcáçovas, o que em termos práticos resulta uma taxa de financiamento dos respetivos projetos, na 

ordem dos 60%. O senhor Presidente disse ainda que os conteúdos para o Paço dos Henriques no âmbito 

do Programa PAGUS, foram financiados a 75%.  ---------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz, a propósito dos apoios do Município às Associações do concelho, 

constatou que em 2017 o montante apurado foi de 443.738,84 € (quatrocentos e quarenta e três mil 

setecentos e trinta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos), enquanto que em 2016, 2015 e 2014, tinha 

sido respetivamente de 325.812,70 € (trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e doze euros e setenta 

cêntimos), 270.520,09 € (duzentos e setenta mil quinhentos e vinte euros e nove cêntimos) e 302.102,20 

€ (trezentos e dois mil cento e dois euros e vinte cêntimos). Atendendo a que em 2017, relativamente 

aos anos anteriores, houve um aumento significativo dos apoios às Associações, perguntou este 

Vereador se é expectável que este incremento se mantenha.  --------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que os montantes transferidos anualmente para as Associações dependem 

de diversos fatores, entre os quais as atividades desenvolvidas em cada ano pelas próprias Associações.   
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- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se a transferência de verba de 75.000,00 € (setenta e 

cinco mil euros) para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, em 2018, se prende com a obra 

de Requalificação do Santuário da Senhora D’Aires, tendo o senhor Presidente referido que sim. O 

senhor Presidente acrescentou que inicialmente foi celebrado um Protocolo com a Fábrica da Igreja 

Paroquial de Viana do Alentejo, regulando a comparticipação do Município nas referidas obras e 

prevendo uma transferência de verba até ao montante correspondente a 7,5% do montante estimado 

do investimento (1.500.000,00 €, repartida por cinco anos. Posteriormente, o Protocolo foi alterado e a 

comparticipação do Município foi aumentada para 12,5% do montante estimado do investimento pelo 

que os valores transferidos em 2017, integram o acréscimo das verbas transferidas em 2016, em 

conformidade com a alteração do Protocolo.  ------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz referiu que em 2017, embora haja entidades que receberam mais 

verba do que em 2016, existem outras que receberam menos, como por exemplo a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. Disse este Vereador ao senhor Presidente 

que “não pense ele que a referência feita aos Bombeiros se deve ao facto de estar integrado na 

Delegação da Cruz Vermelha de Alcáçovas…” ------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente sublinhou que não disse nada nem pensou nada a esse propósito e dirigindo-se 

diretamente ao senhor Vereador José Filipe Cruz, adiantou: “… se tens o rabo entalado, só tens uma 

coisa a fazer que é pedires a demissão da Cruz Vermelha…”  ----------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz, referindo-se ao montante do endividamento de curto prazo, 

observou que em 2017, é maior do que em 2018.  -----------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que em 2017, o endividamento de médio/longo prazo foi menor do que 

em 2016, enquanto que o endividamento de curto prazo foi maior dado que as obras em curso 

implicaram que no final do ano de 2017, tivessem transitado faturas por pagar.  --------------------------------  

- A este propósito, o senhor Vice-Presidente referiu que esta situação é normal e que em 2009, quando o 

executivo PS tomou posse, vierem a ser efetuados pagamentos na ordem dos dois milhões de euros, 

resultantes do anterior mandato.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente salientou que segundo os dados divulgados pelo INE – Instituto Nacional de 

Estatística, o Município de Viana do Alentejo, em 2016, foi o que apresentou o maior investimento per 

capita em atividades culturais e criativas, em todo o Alentejo Central. Realçou também que em 2017, 

tendo em consideração diversos indicadores, o Município de Viana do Alentejo foi considerado o que 

tem melhor qualidade de vida, no Alentejo Central.  ---------------------------------------------------------------------  

- O Senhor Presidente disse então que os documentos elencados no Anexo I da Resolução do Tribunal de 

Contas n.º 4/2001, publicada na II Série do Diário da Republica de 18 de agosto, com a redação dada pela 
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Resolução do Tribunal de Contas n.º 6/2013, publicada na II série no Diário da Republica n.º 226, de 21 

de novembro, 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 a que se refere o n.º 21 da Resolução do Tribunal de Contas n.º 

1/2018, publicada na 2.ª Série do Diário da República de 9 de fevereiro e a que se refere também o n.º 

20 do Despacho n.º 1/2018, de 26 de fevereiro da Senhora Juíza Conselheira da 2.ª Secção responsável 

pela Área IX do Tribunal de Contas. 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 2017 a 31 de 

Dezembro de 2017, foram os mesmos aprovados com três votos favoráveis e duas abstenções por parte 

dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz. Com idêntica votação, foi deliberado 

transferir o resultado líquido negativo (- 822.430,89€) para a conta 59 - Resultados Transitados. -----------  

Ponto trinta e quatro) 1.ª Proposta de revisão ao Orçamento da Receita – Na reunião ordinária der 31 

de janeiro de 2018, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 104.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2018), a Câmara aprovou por unanimidade a primeira 

proposta de alteração ao Orçamento da Receita, consubstanciada na integração parcial do saldo de 

operações orçamentais que transitou da Gerência de 2017. Sendo o montante total do saldo de 

1.283.775,69 € (um milhão duzentos e oitenta e três mil setecentos e setenta e cinco euros e nove 

cêntimos), foi nessa data integrada no Orçamento a importância de 249.877,92 € (duzentos e quarenta e 

nove mil oitocentos e setenta e sete euros e noventa e dois cêntimos), correspondente a receita 

consignada à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo, 

proveniente do financiamento comunitário desta Empreitada. Hoje, está presente a primeira proposta 

de revisão ao Orçamento da Receita, no montante de 1.033.897,77 € (um milhão trinta e três mil 

oitocentos e noventa e sete euros e setenta e sete cêntimos), correspondente à importância 

remanescente do saldo de operações orçamentais que transitou da Gerência de 2017, a integrar no 

Orçamento da Receita de 2018.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Votada a primeira proposta de Revisão ao Orçamento da Receita foi a mesma aprovada com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz.  

Ponto trinta e cinco) 1.ª Proposta de Revisão ao Orçamento da Despesa – Em conformidade com o que 

se encontra expresso no ponto anterior, foi presente a primeira proposta de Revisão ao Orçamento da 

Despesa, contemplando a integração do montante de 1.033.897,77 € (um milhão trinta e três mil 
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oitocentos e noventa e sete euros e setenta e sete cêntimos), como reforço das dotações de despesas 

correntes.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Votada a primeira proposta de Revisão ao Orçamento da Despesa, no montante global de 1.101.462,37 € 

(um milhão cento e um mil quatrocentos e sessenta e dois euros e trinta e sete cêntimos), foi a mesma 

aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel 

Duarte e José Filipe Cruz.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto trinta e seis) 5.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara aprovou a quinta proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -----------------------  

Ponto trinta e sete) 10.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara aprovou a décima proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.  -------------------------  

 

O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e quarenta e cinco minutos, tendo a 

minuta desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.  ----------------------------------------------  

 

 

      Eu,                                                                                                           , Chefe da DGR, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

 

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


