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ATA N.º 22/2017
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 25 / 10 / 2017

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: 18:00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 19/10/2017
CAIXA ........................................................................................................................................................................ 4.190,41 €
FUNDOS DE MANEIO ................................................................................................................................................. 3.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES ........................................................................................... 1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ..................................................................................................... 1.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 3 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA .................................................................................. 1.000,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ...................................................................................................

1.321.194,86 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................ 403.022,26 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ..............................................................................................................

7.080,68 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................... 8.461,97 €
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 .............................................................................................

34.943,20 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006820050 .................................................................................................................. 9.839,03 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 .............................................................................................................. 105.539,15 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................................... 84.634,16 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ....................................................................................................

113.400,35 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ........................................................................................................... 84.937,31 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .............................................................................................................. 50.864,41 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214 ............................................................................................................ 300.000,00 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................................. 1.325.385,27 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................. 1.189.990,22 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................ 135.395,05 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de trabalhos
era a seguinte:
1. Proposta de aprovação da ata em minuta; ----------------------------------------------------------------------------2. Proposta de aprovação da ata relativa à primeira reunião do atual mandato, realizada no dia 17 de
outubro de 2017; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 49.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------------------------6. 32.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; -------------------------------------------------7. 21.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ---------------------------------------------8. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 5 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------9. Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo
(comemorações do seu aniversário); -----------------------------------------------------------------------------------10. Proposta de transferência de verba para a Associação Aguiarense para Ajudar no Desenvolvimento
Económico e Social de Aguiar (atividades de animação no jardim publico); ----------------------------------11. Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades
Desportivas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Proposta de fornecimento de fruta aos alunos do Ensino Pré-Escolar; ----------------------------------------14. Proposta de distribuição de áreas de atuação (Pelouros); --------------------------------------------------------15. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso. --------------------------------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 informou que no passado dia 17 de outubro, a Loja Social de Viana do
Alentejo comemorou o seu quinto aniversário, dia em que também é assinalado o Dia Internacional para
a Erradicação da Pobreza, definido pela Assembleia Geral da ONU – Organização das Nações Unidas, em
1999. O Senhor Presidente recordou que a criação da Loja Social tem por objetivo suprir as necessidades
imediatas de famílias carenciadas, através da recolha de bens novos ou usados em bom estado, doados
por particulares ou empresas e a atribuição gratuita dos mesmos. A Loja Social resultou de uma parceria
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estabelecida entre a Associação Terra Mãe e a Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento
Integrado e o Município de Viana. ---------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente recordou que até ao final do mês de dezembro está patente ao público, no Paço dos
Henriques, em Alcáçovas, a Exposição “(…) esta coisa tão nossa de querer ser património da
humanidade”, de Luís Afonso, que reúne cartoons publicados na última década e meia e que serão
publicados em catálogo. A exposição temporária retrata uma certa inquietude em dezassete painéis
recheados de humor. Sobre o autor, o Senhor Presidente informou que, sensivelmente, desde 1995, se
tem dedicado a cartoons, colaborando com diversas publicações, como o Jornal “A Bola”, o Jornal
“Público”, a Revista “Sábado” e o “Jornal de Negócios”. É ainda autor dos livros “Bartoon”, “Seleção”,
“Futebol por linhas tortas” e “Sociedade Recreativa”. Esta exposição pode ser visitada no horário de
funcionamento do Paço dos Henriques: 9h30-13h e 14h-17h30. O Senhor Presidente recordou que esta
iniciativa surgiu no âmbito da I Semana PAGUS, que decorreu em setembro, no Paço dos Henriques, com
o objetivo de valorizar o diálogo entre culturas e civilizações, bem como de promover a salvaguarda do
património. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda no período de antes da ordem do dia, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte pediu que lhe seja
facultada, quando for possível, uma lista com os nomes e montantes dos contratos de prestação de
serviços em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou também se o procedimento concursal para admissão
de um Assistente Operacional (Motorista) foi publicitado nos mesmos moldes dos anteriores
procedimentos concursais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse ainda o senhor Vereador Luis Miguel Duarte ter tido conhecimento de que alguns trabalhadores da
Câmara são pagos pelo Inácio Pires e perguntou a veracidade da questão. ------------------------------------------- Quanto ao pagamento de Stands na Feira D’Aires, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte apresentou a
proposta de que para as organizações do concelho, essa ocupação seja gratuita como forma de promover
as Associações e Empresários locais e também os produtos do concelho. --------------------------------------------- Quanto à apresentação de propostas para os próximos Documentos Previsionais solicitada pelo senhor
Presidente na reunião anterior, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que sem prejuízo dos
Vereadores da CDU apresentarem essas propostas, gostaria de ver cumprido o Estatuto do Direito de
Oposição que por via legislativa estabelece que sejam ouvidas as forças partidárias. ----------------------------- O senhor Presidente disse que é evidente que essas obrigações legais têm de ser cumpridas, cabendo
aos serviços dar-lhes execução. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, voltando aos Stands da Feira D’Aires e à proposta que
apresentou, realçou que o fez nesta altura para que haja tempo da questão ser equacionada. Recordou
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que há uns anos atrás, um deputado municipal do PS defendeu exatamente a isenção de pagamento dos
Stands por parte das organizações do concelho. ----------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente, em resposta, perguntou ao senhor Vereador Luis Miguel Duarte porque é que ele,
se à data integrava a Assembleia Municipal, não formulou exatamente a proposta que agora apresenta no
sentido da isenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que tratando-se de uma competência da Câmara, não lhe
cabia interferir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente perguntou-lhe se concordava com essa proposta tendo o senhor Vereador Luis
Miguel Duarte respondido que ninguém lhe fez essa pergunta na altura. --------------------------------------------- O senhor Presidente disse que irá voltar a este assunto numa próxima reunião e manifestou o desejo de
que as reuniões da Câmara Municipal não se transformem em espaços de demagogia, lembrando que o
PS está no Poder Autárquico há oito anos mas que a CDU esteve na liderança do concelho durante mais
anos. Assim, em termos de responsabilidade na gestão do concelho, o PS tem-na mas a CDU tem-na ainda
mais. Disse também o senhor Presidente que é preciso haver muito cuidado para não se cair em
incoerências e este aspeto tem particular relevo quanto às referências ao passado: “o passado quando
interessa é referido e quando não interessa é esquecido e às vezes são feitas referências acusatórias de
que se está a falar demasiado no passado”. A referência ao deputado municipal do PS, feita pelo senhor
Vereador Luis Miguel Duarte, quanto à isenção do pagamento dos Stands da Feira D’Aires por parte das
organizações do concelho, é disso exemplo. ----------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que enquanto foi deputado municipal nem sempre esteve
de acordo com todas as decisões que foram tomadas e que ao contrário do que foi dito na última
campanha eleitoral, pensa pela sua própria cabeça e tem as suas próprias propostas, não ficando agarrado
aquilo que foi feito no passado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente, em resposta a esta intervenção, disse que, em seu entender, o facto do senhor
Vereador Luis Miguel Duarte se ter referido a um deputado municipal do PS e à sua proposta de há anos
atrás, contraria de algum modo o que acabou de referir. Acrescentou que a proposta apresentada pelo
senhor Vereador Luis Miguel Duarte será objeto de análise. -------------------------------------------------------------- Quanto ao Estatuto do Direito de Oposição, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos, a pedido do
senhor Presidente, fez um pequeno enquadramento, tendo referido que o Estatuto em causa está
estabelecido na Lei n.º 24/98, de 26 de maio que continua em vigor sem qualquer alteração. Nos termos
desse Estatuto e nos Municípios são titulares do Direito de Oposição os partidos políticos representados
na Assembleia Municipal que não estejam representados na Câmara Municipal e também os partidos
políticos que embora estando representados na Câmara Municipal, nenhum dos seus representantes
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assuma pelouros. O direito de oposição confere aos seus titulares a faculdade de serem ouvidos sobre as
propostas dos Documentos Previsionais e também de serem informados regularmente pela Câmara
Municipal sobre os principais assuntos de interesse público relevante, podendo pronunciar-se sobre os
mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao Procedimento Concursal para preenchimento de um posto de trabalho de Assistente
Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) a que fez referência o senhor Vereador
Luis Miguel Duarte, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos pediu a comparência da Técnica Superior
Paula Coelho para explicar a tramitação do procedimento em causa. A referida Técnica, afeta ao Setor de
Pessoal e a tratar diretamente deste assunto, informou ter havido um lapso no Aviso que foi enviado para
publicação em Diário da República, não tendo sido indicado, como deveria, que os candidatos, juntamente
com o requerimento de admissão, teriam de apresentar comprovativo da posse de carta de condução
adequada às exigências da função. Detetada essa falha, foi providenciada a publicação em Diário da
República, de um Aviso Retificativo, sendo concedida uma prorrogação do prazo de apresentação de
candidaturas, igual ao prazo inicialmente fixado e seguindo-se as publicitações obrigatórias nos termos
legais. Assim concluiu-se que este procedimento, sanado o lapso verificado, está a decorrer de acordo
com a tramitação legalmente exigida -------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à questão suscitada pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte acerca das pessoas que se
encontram a trabalhar para o Município por conta do senhor Inácio Pires, o senhor Presidente informou
que foi celebrado um contrato de prestação de serviços com a Empresa Inácio Francisco Pires –
Construções Unipessoal, Ld.ª para a realização de diversas tarefas, tendo em conta as necessidades dos
serviços. Recordou que duas situações nunca antes verificadas, contribuíram de forma decisiva para que
se tivessem que arranjar alternativas de modo a que a atividade municipal pudesse prosseguir,
concretamente a redução das transferências do Orçamento do Estado para ao Municípios entre 2011 e
2014 e a obrigatoriedade de redução do número de trabalhadores. ---------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte sublinhou que apenas fez uma pergunta, não tendo opinado “se
estava bem ou mal”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz, reportando-se à reunião anterior em que foi deliberado suportar os
custos da inscrição da Escola Dr. Isidoro de Sousa, de Viana do Alentejo, no Programa Eco-Escolas,
recordou que nessa reunião lhe foi transmitido que esta iniciativa era restrita às Escolas Secundárias. O
seu voto foi favorável, embora tenha ficado com dúvidas sobre a abrangência do Programa. Recolheu por
isso alguma informação e concluiu que o Programa Eco-Escolas “é para todas as etapas escolares”, não
fazendo por isso sentido que apenas a Escola Dr. Isidoro de Sousa dele beneficie. Este Vereador sugeriu
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então que o Município apoie as diversas Escolas do concelho nas respetivas inscrições no Programa EcoEscolas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente disse concordar, em parte, com a intervenção do senhor Vereador José Filipe Cruz,
embora o Município não possa ficar com a responsabilidade de gerir as inscrições das várias Escolas
porque isso extravasa as suas competências. Acrescentou que em termos de abrangência do Programa,
irá esclarecer e depois informará. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador José Filipe Cruz disse ainda que as inscrições no Programa terminarão a 31 de
outubro pelo que seria de equacionar o alargamento do apoio do Município a todas as Escolas do
concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz solicitou que lhe sejam facultados os custos relativos à Feira D’Aires,
nos últimos dois ou três anos pois no que concerne ao aluguer das tendas constatou que entre 2012 e
2017 se verificou um acréscimo de cerca de vinte mil euros (53.895,00 € em 2012 e 73.969,00 € em 2017,
ambos acrescido de IVA). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que, entre outros aspetos, no presente ano a tenda dos espetáculos foi
substancialmente maior que o habitual e mesmo assim, quem assistiu aos espetáculos, verificou como se
encontrava repleta. Quanto a outros aspetos de pormenor, irá verificar junto dos serviços respetivos. ------ O senhor Vice-Presidente questionou o senhor Vereador José Filipe Cruz sobre o que efetivamente
pretende que se pergunte aos Serviços: “Será o motivo pelo qual o aluguer das tendas da Feira D’Aires em
2011 custou x, em 2012 custou y e em 2017 custou z?” -------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz disse que é isso que pretende saber, estando no seu direito de ser
informado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente, a este propósito, disse que é sua prática confiar nos Serviços por onde tramitam os
processos, não acreditando de modo algum que a Divisão de Desenvolvimento Social e Humano esteja a
fazer “engenharia financeira com as tendas da Feira D’Aires”. Acrescentou que segundo a informação que
lhe é passada por essa Divisão, não há assim tantas empresas a apresentar propostas para o aluguer de
tendas sendo que algumas delas até são sub-contratadas. ---------------------------------------------------------------- O senhor José Filipe Cruz referiu que tem conhecimento da existência de cinco ou seis Empresas nessa
área. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A propósito do aumento do preço do aluguer das tendas a que se referiu o senhor Vereador José Filipe
Cruz, o senhor Presidente disse que num período de cinco ou seis anos é provável que os preços
aumentem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Vereador Paulo Manzoupo, ainda a este propósito, referiu que uma parte substancial do
acréscimo de preços prende-se certamente com o facto das tendas destinadas a cozinha passarem a estar
no exterior, evitando o incómodo dos fumos. --------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente considerou lamentável que o senhor Vereador José Filipe Cruz esteja a
levantar suspeições sobre os serviços que tratam destes procedimentos, quer sobre a Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, quer sobre o Setor de Compras. --------------------------------------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz clarificou que não está a duvidar de nada nem de ninguém, tendo
todo o direito de perceber o motivo de um acréscimo substancial do preço do aluguer das tendas,
resultante de uma análise comparativa que efetuou. ----------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente respondeu que “está farto de hipocrisias” e que o senhor Vereador José Filipe
Cruz está a revelar uma grande arrogância e uma total falta de respeito para com os seus colegas da CDU
que integraram a Câmara no anterior mandato e que poderiam ter discutido este assunto. --------------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz mostrou-se visivelmente aborrecido pelo facto do senhor VicePresidente usar o termo “hipocrisia” e voltou a sublinhar que o seu objetivo é o de obter um
esclarecimento a que se acha com direito. ------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que os senhores Vereadores têm direito a perguntar tudo o que
entenderem embora, na sua opinião, seja importante ponderar se “algumas das questões valem a pena”.
Disse ainda que na sua função de dirigir as reuniões, tentará “que o nível das mesmas não desça e que se
consiga sempre conversar”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte manifestou o seu desagrado pelo incómodo manifestado pelo
senhor Vice-Presidente ao responder ao senhor Vereador José Filipe Cruz. Disse este Vereador que pelo
senhor Vereador Paulo Manzoupo foi dada uma resposta sensata quanto ao acréscimo de custos das
tendas da Feira D’Aires, sem ter entrado em agressões verbais impróprias. Disse ainda o senhor Vereador
Luis Miguel Duarte que este ano ele próprio viu aparelhos de ar condicionado nas tendas, o que
provavelmente constitui parte da justificação do acréscimo do preço pago pelo respetivo aluguer.
Acrescentou que as perguntas que os Vereadores entendam fazer para se informarem, não poderão ser
incómodo nem motivo para as agressões verbais a que assistiu por parte do senhor Vice-Presidente. ------- O senhor Presidente referiu que por vezes existem atos mais graves do que as palavras que em
determinado contexto são utilizadas. Disse ainda que se o senhor Vereador José Filipe Cruz conhece cinco
ou seis Empresas que alugam tendas, tal como referiu, provavelmente em 2018, com esses
conhecimentos, o Município conseguirá preços mais vantajosos quando alugar as tendas da Feira D’Aires.
- O senhor Vice-Presidente, ainda neste contexto, referiu que nos dois anteriores mandatos “nunca os
Vereadores da CDU entraram por este caminho e se em duas reuniões foi o que se viu, então caberá
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perguntar a que se assistirá nas próximas”. Disse ainda o senhor Vice-Presidente que o Município trata
administrativamente de centenas de processos, com a tramitação legal a que está obrigado pelo que
receia que se perca tempo nas reuniões de Câmara a discutir procedimentos técnico-administrativos
“banais”, sem qualquer utilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente disse ainda que os Vereadores da CDU que à data integravam o órgão executivo,
poderiam ter questionado, na altura, o que agora foi suscitado pelo senhor Vereador José Filipe Cruz.
- O senhor Presidente perguntou ao senhor Vereador José Filipe Cruz se tinha algum comentário técnico a
fazer quanto à apólice dos seguros de acidentes pessoais dos eleitos que, a seu pedido, lhe foi facultada. -- O senhor Vereador José Filipe Cruz referiu nada ter a comentar sobre esse assunto e que o seu pedido
foi simplesmente motivado pela necessidade de estar informado sobre as coberturas de um seguro que
agora tem como Vereador, até para avaliar a utilidade de manter outros seguros que já detinha. ------------- O senhor Vereador José Filipe Cruz referiu-se aos Contratos-Programa que existem com o Sport Club
Alcaçovense e com o Sporting Clube de Viana do Alentejo, para apoio às diversas modalidades. Contudo,
constatou que para esse efeito não existe qualquer Contrato-Programa com o Grupo Cultural e Desportivo
de Aguiar, sendo que o Contrato-Programa celebrado se destinou especificamente ao arrelvamento do
campo de futebol e construção de balneários. -------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente confirmou que assim é mas que a inexistência de um Contrato-Programa com o
Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar para apoio às modalidades não tem posto em causa os apoios do
Município pois a transferência de verbas para a referida entidade processa-se ao abrigo do Regulamento
de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas. --------------------------------------------------------------------------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 primeira reunião do atual mandato, realizada no
dia 17 de outubro de 2017 – A Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à primeira reunião do
mandato, realizada no dia 17 de outubro de 2017. ----------------------------------------------------------------------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 18 de
outubro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho e com o senhor Vereador
Paulo Manzoupo esteve presente na iniciativa “Jogos Tradicionais”, no Jardim da Cooperativa, em Aguiar,
iniciativa inserida no “Mês Sénior”. --------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 20 de outubro reuniu com os responsáveis da “Missão País”,
um projeto católico que organiza e desenvolve Missões Universitárias em várias Faculdades de Portugal e
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que estará em Viana do Alentejo pelo terceiro ano consecutivo. O Senhor Presidente recordou que neste
Concelho, em 2016, a permanência dos jovens da “Missão Pais” decorreu entre 21 e 28 de fevereiro e em
2017, entre 19 e 26 de fevereiro. Assim, esta reunião teve como principal objetivo a organização da sua
próxima “missão” neste Concelho, traçando os objetivos da ação social a desenvolver e as questões
logísticas inerentes à estadia. O Senhor Presidente recordou que no âmbito da “Missão País”, os jovens
universitários apoiam aqueles que mais precisam, numa vivência de oração, evangelização, voluntariado
e meditação. Durante uma semana, e divididos por grupos mais pequenos, os jovens colocam-se ao
serviço de diversas instituições, como por exemplo a Santa Casa da Misericórdia, Escolas, entre outras,
tentando ajudar com a sua presença e testemunho. ----------------------- O senhor Presidente informou que também no dia 20 de outubro, com o Chefe do seu Gabinete de
Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente na cerimónia de Tomada de Posse da Assembleia de
Freguesia de Viana do Alentejo na sequência das eleições autárquicas do passado dia 1 de outubro. Nas
referidas eleições, o PS – Partido Socialista obteve 57,63% dos votos, correspondentes a 6 mandatos
atribuídos, a CDU – Coligação Democrática Unitária conquistou 32,42% (3 mandatos atribuídos) e o
PPD/PSD – Partido Popular Democrático/Partido Social Democrata obteve 7,60%, não tendo nenhum
mandato atribuído. A cerimónia decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia. -------------------------------- O senhor Presidente informou que ainda no dia 20 de outubro, esteve presente no Dia do Diploma,
iniciativa promovida pelo Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e que decorreu no Cineteatro
Vianense, com o apoio do Município. Esta iniciativa visa premiar o valor, a excelência e os bons resultados
obtidos. Aos alunos que integram o Quadro de Excelência da sua escola, foi entregue um Diploma e aos
alunos do 1.º Ciclo foi oferecido um voucher de material escolar a utilizar nas papelarias locais. Aos
alunos do 2.º e 3.º Ciclos foi entregue um Diploma e um voucher com entradas gratuitas nas piscinas
municipais. Os alunos que terminaram o Ensino Secundário receberam igualmente um Diploma e um
voucher com entradas gratuitas nas piscinas municipais. Os dois melhores alunos do 12.º ano (com
melhor média final) receberam, para além do Diploma, um prémio de mérito no valor de 500,00 €
(quinhentos euros) cada, oferecido pelo Município. O senhor Presidente referiu que na sua intervenção,
felicitou toda a Comunidade Escolar, não só os alunos premiados, mas também todos os outros pelo
trabalho e pelo esforço, as famílias, os professores, o pessoal auxiliar, a Senhora Diretora do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, Maria Manuel Aleixo e a sua equipa. Referiu-se ainda aos
projetos para o futuro, nomeadamente a requalificação da EBSIS – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro
de Sousa, com início previsto no próximo ano, com um investimento superior a 1.000.000,00 € (um
milhão de euros) e o Plano de Promoção de Sucesso Escolar, de âmbito nacional, cujo investimento está
orçado em cerca de 200.000,00 € (duzentos mil euros). ------------------------------------------------------------------
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- O Senhor Presidente informou que o senhor Vice-Presidente e o Senhor Vereador Paulo Manzoupo
estiveram presentes, também no dia 20 de outubro, na “Noite de Fados”, no Salão da Cooperativa, em
Aguiar, organizada pelo Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, com o apoio do Município e inserida no
“Mês Sénior”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que ainda no dia 20 de outubro, decorreu a cerimónia de Tomada de
Posse da Assembleia de Freguesia de Aguiar. Na freguesia de Aguiar, a CDU – Coligação Democrática
Unitária obteve 50,85% dos votos, correspondentes a 4 mandatos atribuídos; o PS – Partido Socialista
obteve 46,12% dos votos, correspondentes a 3 mandatos atribuídos. A cerimónia decorreu no Salão da
Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 22 de outubro decorreu uma “Caminhada Matinal” pelas ruas
da vila de Alcáçovas, inserida no “Mês Sénior”, promovida pelo Alcáçovas Outdoor Trails em parceria com
o Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 23 de outubro, o Senhor Vice-Presidente esteve presente na
Tomada de Posse da Assembleia de Freguesia de Alcáçovas. No passado ato eleitoral de 1 de outubro, a
CDU – Coligação Democrática Unitária obteve 41,10% dos votos, correspondentes a 4 mandatos
atribuídos; o PS – Partido Socialista obteve 40,54%, conquistando 4 mandatos e o PPD/PSD – Partido
Popular Democrático/Partido Social Democrata obteve 14,45% dos votos, tendo conquistado 1 mandato.
A cerimónia decorreu no Salão da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou ainda sobre as próximas atividades integradas no “Mês Sénior”. Referiu
que no dia 27 de outubro, irá decorrer o tradicional Baile da Pinha, na Sociedade União Alcaçovense e
que o “Mês Sénior” culminará com o Almoço-Convívio, no dia 28 de outubro, no Salão dos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo. O Senhor Presidente recordou que esta iniciativa pretende alertar a
sociedade para a importância das questões do envelhecimento ativo e da necessidade de proteger e
cuidar da população mais idosa. -----------------------------------------------------------------------------------------------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) 49.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com quatro votos favoráveis e uma
abstenção por parte do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a Câmara aprovou a 49.ª proposta de
alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto seis) 32.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com quatro votos favoráveis
e uma abstenção por parte do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a Câmara aprovou a 32.ª proposta de
alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------------------------------Ponto sete) 21.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com quatro votos
favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador Luis Miguel Duarte, a Câmara aprovou a 21.ª
proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ---------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 5 relativo à Empreitada de Requalificação
do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Com três votos favoráveis e duas
abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara aprovou o
auto de medição n.º 5, relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de
Viana do Alentejo, no montante de 5.257,69 € (cinco mil duzentos e cinquenta e sete euros e sessenta e
nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou como funciona a fiscalização desta Empreitada, tendo o
senhor Presidente respondido que embora exista algum acompanhamento da Empreitada por parte do
Município, a fiscalização está a cargo da Empresa Ripórtico, por via de um contrato de prestação de
serviços para esse efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que lhe parece haver alguma falha na fiscalização da
Empreitada pois não é aceitável que após intervenção na Rua das Escadinhas, seja deixado um poste,
bastante inclinado, que para ser reparado, irá certamente requerer que o pavimento seja novamente
intervencionado. O senhor Vereador Luis Miguel Duarte exibiu a este propósito, três fotografias do local,
com o poste a que fez referência. --------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente, embora não sabendo o que estará na origem deste facto, referiu que há outras
entidades a intervir no espaço onde decorrem as obras, nomeadamente a EDP, o que poderá ter
motivado esta situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do
Alentejo (comemorações do seu aniversário) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento
Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Motard “Os Xananas” de
Viana do Alentejo a importância de 1.100,00 € (mil e cem euros), como comparticipação nas despesas das
atividades realizadas por ocasião das comemorações do seu décimo terceiro aniversário. -------------------Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Associação Aguiarense para Ajudar no
Desenvolvimento Económico e Social de Aguiar (atividades de animação no jardim público) – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a Associação Aguiarense para Ajudar no Desenvolvimento Económico e
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Social de Aguiar a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas
inerentes à realização de atividades de animação no Jardim Público de Aguiar. ---------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verbas no âmbito 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 o Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo a importância de 1.394,82
€ (mil trezentos e noventa e quatro euros e oitenta e dois cêntimos), relativa ao segundo trimestre de
2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, ao abrigo do mesmo Regulamento, apresentou uma
proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense. O senhor Vereador José Filipe
Cruz, por se encontrar impedido, informou que se irá ausentar da sala. Antes, porém, perguntou se será
possível atribuir à Sociedade União Alcaçovense algum apoio financeiro pelo facto do Baile da Pinha do
mês sénior ser lá realizado. O senhor Presidente referiu que não tem sido seguida essa prática mas que
será uma questão a analisar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Sem a presença do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara deliberou, com quatro votos favoráveis,
transferir para a Sociedade União Alcaçovense a importância de 59,40 € (cinquenta e nove euros e
quarenta cêntimos), relativa à modalidade de Ténis de Mesa / Transporte. --------------------------------------Ponto doze) Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao
abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir para o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo a importância de 211,50 € (duzentos e onze
euros e cinquenta cêntimos), relativa ao segundo trimestre de 2017. ----------------------------------------------Ponto treze) Proposta de fornecimento de fruta aos alunos do Ensino Pré-Escolar – Com base na
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade adquirir,
no ano letivo de 2017/2018, a fruta para os alunos do Ensino Pré-Escolar, no âmbito das suas
competências referidas na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, em conjugação com o disposto no n.º 2 do artigo 9.º e alínea c) do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 55/2009, de 2 de março com calendarização idêntica ao modelo de distribuição aplicável ao Regime
de Fruta Escolar do 1.º Ciclo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de distribuição de áreas de atuação (Pelouros) – Nos termos do n.º 2 do artigo
23.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, a Câmara deliberou por
unanimidade distribuir do seguinte modo as áreas de atuação previstas na norma legal supra referida:
Presidente da Câmara:
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- Educação, Ensino e Formação Profissional; -------------------------------------------------------------------------------- Ação Social; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Património, Cultura e Ciência; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tempos Livres e Desporto; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Proteção Civil; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Promoção do Desenvolvimento; --------------------------------------------------------------------------------------------- Cooperação Externa; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vice-Presidente da Câmara (Vereador João António Merca Pereira):
- Habitação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordenamento do Território e Urbanismo; --------------------------------------------------------------------------------- Ambiente e Saneamento Básico; --------------------------------------------------------------------------------------------- Saúde; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vereador Paulo José Cachola Manzoupo:
- Equipamento Rural e Urbano; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Energia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Transportes e Comunicações; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Defesa do Consumidor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos termos
da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal de
Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, a Câmara deliberou por unanimidade
atribuir o referido cartão a Gertrudes Maria Cananão Loupa, residente em Alcáçovas. -------------------------

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

, Chefe da D.G.R., a subscrevi.

O Presidente,
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Os Vereadores,

____________
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