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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 25/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 07 / 11 / 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: 16:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 31/10/2018 

 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 4.603,28 € 

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  .............................................................................................................................................     1.439.648,85 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ......................................................................................................................................................   182.401,58 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  .......................................................................................................................................................    34.024,55 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ............................................................................................................................................................. 8.390,47 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950  ..........................................................................................................................................................19.490,45 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050  ............................................................................................................................................................ 5.430,67 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006435350  ..........................................................................................................................................................93.551,22 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER ...........................................................................................................................................  85.542,56 € 

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

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ........................................................................................................................................................    90.127,20 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .....................................................................................................................................................  83.181,11 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  .................................................................................................................................................. 439.994,81 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ....................................................................................................................................................    46.579,51 € 

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

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

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000431-1 DPRA  ....................................................................................................................................... 250.000,00 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  ........................................................................................................................................................50.070,31 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................................................................................  1.444.252,13 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................................................  1.283.169,57 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ...................................................................................................................................................................... 161.082,56 € 
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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 24 de outubro 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.     53.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------------------------------- 

6.     41.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais;  --------------------------------------- 

7.     15.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;  ----------------------------------- 

8.     Propostas de fixação do número máximo de inscrições, do preço de participação nas 

atividades e do preço das refeições da Oficina Aberta nas pausas letivas do Natal e da Páscoa; 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.     Aprovação de proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de 

Escolas de Viana do Alentejo, que estabelece as condições de parceria para o 1.º Ciclo do 

Ensino Básico no ano letivo 2018/2019;  -------------------------------------------------------------------- 

10.   Aprovação de proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de 

Escolas de Viana do Alentejo, que visa estabelecer as condições de colaboração no âmbito 

das atribuições e competências transferidas para os Municípios em matéria de Educação do 

Ensino Pré-Escolar, no ano letivo 2018/2019;  ------------------------------------------------------------- 

11.   Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso;  --------------------- 

12.   Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Modalidades Desportivas;  -------------------------------------------------------------------------------------- 

13.   Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais;  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.   Proposta de alteração ao Protocolo celebrado com a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do 

Alentejo relativo à obra de Conservação, Requalificação e Musealização do Santuário de 

Nossa Senhora D’Aires;  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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15.   Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, 

ao abrigo do Protocolo relativo à obra de Conservação, Requalificação e Musealização do 

Santuário de Nossa Senhora D’Aires; ------------------------------------------------------------------------ 

16.   Proposta de deferimento da legalização de garagem e muro, sitos na Rua de Vale de Mendro, 

n.ºs 44 e 46 e Rua do Outeiro, n.º 16-A, em Alcáçovas, de que é requerente José Carlos 

Boteta Bento e a que se refere o processo n.º 176/18. ----------------------------------------- 

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 o Município, à semelhança dos anos anteriores, 

ofereceu a vacina da gripe aos seus trabalhadores, manifestando a convicção de que a segurança, higiene 

e saúde no trabalho são fatores decisivos para melhorar a saúde de todos, bem como as respetivas 

condições de trabalho.  

- O Senhor Presidente informou que no próximo dia 8 de novembro será inaugurada a exposição 

“Alentejo… Castelos na Planície”, de António Ervedeiro, no Castelo de Viana do Alentejo. Promovida pela 

Direção Regional de Cultura do Alentejo e pelo Município de Viana do Alentejo, a exposição, que surge no 

âmbito do 2018 – Ano Europeu do Património Cultural, é composta por 33 pinturas representativas dos 

castelos da região alentejana. Disse o senhor Presidente que a tela relativa ao Castelo de Viana do 

Alentejo foi concebida propositadamente para Viana do Alentejo e adicionada à exposição. Acrescentou 

que esta é a quarta exposição do ciclo de 2018, seguindo-se, assim, às exposições “Interpretações da 

fachada alentejana”, “Devoção Mariana em Viana do Alentejo” e “As faces da pintura cerâmica de Viana 

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

- Ainda neste período, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou qual foi a comparticipação do 

Município nas despesas do campo de futebol de Aguiar.  ------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente esclareceu que no âmbito do Contrato-Programa assinado com o Grupo Cultural e 

Desportivo de Aguiar com vista ao arrelvamento do campo de futebol e à construção de novos balneários, 

tal como sucedeu com o Sporting Clube de Viana do Alentejo e com o Sport Club Alcaçovense, está 

prevista a transferência de 199.200,00 € (cento e noventa e nove mil e duzentos euros), entre 2018 e 

2021, acrescida do fornecimento de bens e serviços (apoio em espécie) até ao montante de 25.000,00 € 

(vinte e cinco mil euros).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou como decorreram as sessões públicas nas três 

freguesias do concelho para recolha de contributos para os próximos Documentos Previsionais e se houve 

algumas sugestões de ações a incluir.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente, relativamente a estas sessões, referiu que a mais participada foi a de Aguiar. 

Realçou que embora o objetivo principal destas sessões seja a recolha de contributos para os Documentos 

Previsionais, verifica-se que a maior parte das intervenções dos munícipes se foca noutros aspetos 

genéricos. Disse o senhor Presidente que em sua opinião é importante manter o contacto com a 

população através de mais esta forma pois há outros canais permanentes de contacto que podem e 

devem ser utilizados, designadamente os atendimentos presenciais e as plataformas digitais, no site do 

Município.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador José Filipe Cruz solicitou que se possível na próxima reunião lhe seja dada 

informação sobre os outputs que a aplicação informática da contabilidade possibilita.  ---------------------------  

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 24 de outubro de 2018 – A 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 24 de 

outubro de 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 24 de 

outubro se realizou a habitual Sessão de Trabalho com a população, em Viana do Alentejo, no Salão da 

Junta, promovida pelo executivo municipal em regime de permanência. Nos dias 22 e 23 de outubro as 

referidas Sessões de Trabalho tiveram lugar em Alcáçovas, no Auditório Tomaz Ribas, no Paço dos 

Henriques e em Aguiar, no Salão da Junta de Freguesia, respetivamente. O senhor Presidente recordou 

que o objetivo destas Sessões de Trabalho é recolher contributos que possam enriquecer os Documentos 

Previsionais para 2019, designadamente o Plano de Atividades e o Orçamento, bem como esclarecer 

dúvidas/questões dos munícipes, com o objetivo de melhorar e dar resposta às necessidades reais da 

população, promovendo e prestando um melhor serviço público.  ---------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou sobre a sua participação, no dia 25 de outubro, numa reunião da Rede de 

Prevenção do Alcoolismo do concelho de Viana do Alentejo, no Salão da Junta de Freguesia de Viana do 

Alentejo. O projeto teve inicio com os CLDS+ - Contratos Locais de Desenvolvimento Social Mais, que 

tiveram por finalidade promover a inclusão social dos cidadãos através de ações que permitissem, entre 

outros aspetos, contribuir para o aumento da empregabilidade e para o combate de situações críticas de 

pobreza e exclusão social. Este projeto, dinamizado pela Associação Terra Mãe, já se encontra integrado 

no GIRA - Grupo de Intervenção Regional no Álcool. O Senhor Presidente informou que o Município, 

atento a esta problemática, irá integrar este Grupo.  ----------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente informou que também no dia 25 de outubro, a turma do 3.ºC da Escola Básica de 

Viana do Alentejo, acompanhada pela respetiva Professora Joana Parrado, deslocou-se aos Paços do 

Município e também à Junta de Freguesia de Viana, com o objetivo de conhecer os seus serviços, a 

bandeira, o brasão da vila e o seu significado, assim como das outras freguesias do Concelho, no âmbito 

da disciplina de Estudo do Meio – “Conhecer símbolos locais e regionais”. Disse o senhor Presidente que 

a receção foi feita por si e pelo Senhor Vice-Presidente, tendo este acompanhado o grupo na visita.  -------  

- O senhor Presidente referiu que ainda no dia 25 de outubro, uma Técnica do Município esteve presente 

no Seminário “A Rede Ferroviária, o interesse nacional e o desenvolvimento do Alentejo”, no auditório do 

NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora, promovido pela Plataforma Alentejo – Estratégia 

Integrada de Acessibilidade Sustentável do Alentejo nas ligações Nacional e Internacional. De acordo com 

a referida Plataforma, a recuperação do subsistema ferroviário do Alentejo traz consigo uma nova visão 

estratégica das acessibilidades regionais, nacionais e internacionais, permitindo afirmar uma estratégia 

Aeroportuária do Alentejo, melhorar a acessibilidade do Porto de Sines ao seu hinterland (área de 

influência de uma determinada zona portuária), potenciar o investimento de Alqueva, consolidar e 

aumentar a vertente turística, contribuir para a preservação ambiental e para a descarbonização, para a 

coesão e competitividade dos territórios. Assim, o aproveitamento destas infraestruturas estratégicas e 

operacionais, quer no tráfego de passageiros, quer no de mercadorias, servirá da melhor forma o modelo 

policêntrico da Região do Alentejo e do País. Abriram o Seminário a Senhora Reitora da Universidade de 

Évora, Doutora Ana Costa Freitas e o Senhor Presidente do NERE – Núcleo Empresarial da Região de 

Évora, Vítor Barbosa.  ------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 26 de outubro, uma Técnica do Município participou numa 

iniciativa da ALENTEJO GLOBAL INVEST, no Auditório do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, em 

Évora. A referida iniciativa integrou seminários e visitas a pontos estratégicos do Alentejo em que 

participaram Embaixadores/representantes de Embaixadas e representantes de Câmaras de Comércio 

em Portugal. A ALENTEJO GLOBAL INVEST pretende, de uma forma sucinta, atrair investimento, 

promover infraestruturas e recursos chave do Alentejo e potenciar o conhecimento internacional do 

Alentejo junto de empresas, de investidores e de instituições. É constituída por várias entidades, 

nomeadamente a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a CIMAL – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Litoral, a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, a CIMAA - 

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, a ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do 

Alentejo, a aicep Global Parques, a ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a 

CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, a EDIA – Empresa de 

Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva e o já referido Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia. 
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A iniciativa contou com uma mesa redonda sobre programas de apoio a investidores em Portugal, tendo 

sido dados exemplos de investimento no Alentejo, nomeadamente pelo Diretor da Fábrica Internacional 

de Aeronáutica instalada em Évora, Mecachrome.  -------------------------------------------    

- O senhor Presidente disse que também no dia 26 de outubro, a Delegação Regional de Évora da DECO – 

Associação de Defesa do Consumidor, com o apoio do Município e da Junta de Freguesia de Viana do 

Alentejo, promoveu, no Salão da referida junta, o workshop “O Consumidor do séc. XXI – Informar para 

atuar”. Esta iniciativa foi dirigida a técnicos de ação social, dirigentes de associações e representantes de 

juntas de freguesia e visou dotar os participantes de conhecimentos base acerca dos direitos do 

consumidor com o objetivo de um melhor encaminhamento dos seus utentes no que respeita a situações 

decorrentes de uma relação de consumo.  ----------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 27 de outubro, conjuntamente com o Chefe do seu Gabinete 

de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho e com o senhor Vice-Presidente, participou no almoço-convívio de 

encerramento do Mês Sénior, com a presença de mais de três centenas de idosos das três freguesias do 

Concelho. A iniciativa Mês Sénior, da responsabilidade do Município em parceria com as juntas de 

freguesia, associações e entidades locais, pretendeu sensibilizar a sociedade para as questões do 

envelhecimento ativo e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa. Disse o Senhor 

Presidente que as atividades que proporcionam uma melhor qualidade de vida aos seniores do Concelho 

não se resumem ao mês de outubro mas acontecem ao longo de todo o ano, tendo agradecido às 

diversas entidades que trabalham em conjunto com o Município, nomeadamente as Juntas de Freguesia, 

as Santas Casas da Misericórdia, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do 

Alentejo, a Segurança Social, as Associações de Reformados e as entidades ligadas à área social. Recordou 

que as comemorações tiveram início no dia 4 de outubro, no Salão da Cooperativa de Aguiar, com uma 

demonstração das atividades do Clube de Saúde Sénior; tendo, no dia 5 de outubro decorrido uma 

passagem de modelos com roupas da Loja Social, no Cineteatro Vianense. Tiveram ainda lugar outras 

atividades, nomeadamente a exibição do filme “A Mãe é que sabe”; a tradicional Noite de Fados, que 

leva todos os anos a Aguiar seniores das três freguesias para uma noite de convívio; o teatro de revista 

“Cacagente não há crise”, no Cineteatro Vianense; jogos tradicionais e o habitual Baile da Pinha, na 

Sociedade União Alcaçovense. As comemorações terminaram no dia 27, com o já referido almoço, que 

decorreu no Salão dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. Para além de oferecer uma 

lembrança a todos os participantes, o Município presenteou ainda os dois idosos mais velhos com um 

pequeno cabaz de Natal: Joaquim Bacalas, de 96 anos e Antónia de Jesus Pereira, de 92 anos.  --------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 28 de outubro, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal 

– Miguel Bentinho, esteve presente na inauguração do Oratório dedicado a Nossa Senhora D’Aires e a 
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Nossa Senhora da Guia, no Bairro da Cascalheira, no Pinhal Novo. Este Bairro foi fundado por gentes de 

Viana do Alentejo, nos anos 70 do século XX, e este oratório é uma forma de os homenagear, bem como à 

sua Terra Natal. O Município também apoiou financeiramente a iniciativa. O senhor Presidente deu nota 

de um agradecimento endereçado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Palmela, Dr. Álvaro 

Amaro: “Caro Presidente, foi uma honra e um prazer ter podido contar com a sua presença e apoio à 

iniciativa (…), esperando que as nossas comunidades, de origem e de adoção, mantenham os laços de 

pertença e relação de amizade fraterna”.  ---------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que no dia 4 de novembro foram inaugurados o relvado sintético e os 

balneários do Campo de Jogos Edgar Afonso, do Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, tendo estado 

presente todo o executivo em regime de permanência e o Senhor Vereador José Filipe Cruz; o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Aguiar; o Senhor Delegado Regional do IPDJ – Instituto Português do 

Desporto e Juventude, Dr. Miguel Rasquinho; a Senhora Vice-Presidente do IPDJ, Dra. Sónia Paixão, entre 

outros convidados. Esteve também presente o Senhor Secretário de Estado da Juventude e do Desporto – 

Dr. João Paulo Rebelo, que presidiu à cerimónia. Um sonho há muito ambicionado foi concretizado 

através da parceria entre o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, o Município de Viana do Alentejo e a 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, com o apoio da junta de freguesia local. Nesta 

cerimónia, na qual participaram sócios e simpatizantes, disse o Senhor Presidente que se congratulou 

com mais esta vitória, depois de, em 2016, se ter resolvido a legalização do campo de futebol, com o 

apoio do Município. Felicitou também o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar pela sua dinâmica, 

determinação e querer. Referiu que este é mais um excelente exemplo, entre muitos outros, do 

movimento associativo do concelho de Viana do Alentejo e que este momento foi o culminar de um 

processo iniciado pelo Município em 2012, com a colocação de relvado sintético nos campos do Sporting 

Clube de Viana do Alentejo e do Sport Club Alcaçovense, o que, em seu entender, possibilitou o 

incremento da prática de futebol nas camadas jovens, permitindo as melhores condições para a formação 

dos mais pequenos. O Senhor Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo 

enalteceu a conjugação de vontades e esforços que culminaram na inauguração do relvado sintético e 

dos balneários do clube, a pensar, sobretudo, nos mais jovens. Agradeceu ao Município de Viana do 

Alentejo o facto de ser um Município Amigo do Desporto, galardão que recebeu nos anos de 2016 e de 

2017. Depois da inauguração, decorreu um jogo de futebol entre antigos e atuais jogadores do Grupo 

Cultural e Desportivo de Aguiar e um beberete para todos os presentes.  ----------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 6 de novembro participou, na qualidade de membro efetivo, 

na reunião do Conselho Geral da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, na sede desta 

Associação, em Coimbra. De entre os assuntos da Ordem de Trabalhos, destacou a PLOE2019 – Proposta 
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de Lei do Orçamento do Estado para 2019, sobre a qual o Conselho Geral da ANMP se pronuncia “na ótica 

da análise de um conjunto de artigos que têm relação com a atividade das autarquias locais e, em 

particular, dos Municípios, bem como das entidades intermunicipais. Genericamente, a PLOE2019 reflete 

a aposta na recuperação e reforço da capacidade financeira dos Municípios, cuja reposição é da mais 

elementar justiça, uma vez que, desde 2010, e apesar de todos os constrangimentos e restrições 

financeiras e administrativas à gestão municipal, os Municípios apresentam saldos positivos que têm 

contribuído para a redução do défice público”. Todavia, a ANMP assinala “que nas transferências para 

os Municípios foi detetado um lapso, faltando mais de 18 milhões de euros no valor global a que os 

Municípios têm direito. Com efeito, os Municípios devem receber 2 665 milhões de euros – um aumento 

de 173,2 milhões de euros, mais 7% em relação ao valor transferido em 2018 – enquanto a PLOE2019 

prevê a transferência de apenas 2 647 milhões de euros. Na mesma linha, verifica-se que são subtraídos, 

face à aplicação integral da lei, quase 330 mil euros às Entidades Intermunicipais”.  ----------------------------  

De acordo com a Resolução apresentada pelo Conselho Geral da ANMP, foram destacadas algumas das 

principais medidas positivas da referida PLOE2019: 

•  “Resolve algumas questões no domínio da gestão dos recursos humanos no que concerne à 

remuneração em mobilidade para a carreira de técnico superior (artigo 17.º), bem como à 

possibilidade de pagar mais do que a base da carreira no recrutamento de trabalhadores (artigo 

18.º); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

•   Clarifica a fórmula de distribuição de verbas entre os 308 Municípios, indo de encontro ao 

acordado entre a ANMP e o Governo; ------------------------------------------------------------------------------ 

•   Continua a libertar os Municípios e Freguesias relativamente a um conjunto de exigências no 

âmbito da LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, mais dispensando do envio do 

mapa de fundos disponíveis à DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais; ---------------------------- 

•   Consagra a (contra) proposta da ANMP em matéria de liquidação de IMI – Imposto Municipal 

sobre Imóveis, que em simultâneo confere uma maior proteção dos agregados familiares e uma 

melhor gestão da tesouraria dos Municípios no mês de junho (artigo 228.º); ---------------------------- 

•   Salvaguarda as questões fiscais inerentes ao IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado nas 

transmissões de bens do ativo imobilizado das empresas locais para o Município, nos casos em 

que houve dissolução obrigatória destas (artigos 246.º e 247.º)”. ----------------------------------------- 

Todavia, também de acordo com a referida Resolução, foram referidos alguns aspetos negativos, 

nomeadamente: 

•  “Não contribui para garantir o acesso dos Municípios aos dados da AT – Autoridade Tributária e 

Aduaneira, relativos a bens penhoráveis no âmbito de processos de execução fiscal por si 
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promovidos; não consigna o final do primeiro trimestre de 2019 como data limite para 

regulamentar o acesso eletrónico à base de dados da AT; ---------------------------------------------------- 

•   Insiste na fórmula do regime excecional das redes de faixas de gestão de combustível; ----------------- 

•   Mantém os pagamentos das autarquias ao SNS – Serviço Nacional de Saúde pelo método de 

capitação, sem possibilidade de utilização dos custos efetivos (artigos 171.º e 172.º); ---------------- 

•   Não altera para a taxa reduzida de 6% o IVA aplicável à iluminação pública, nem isenta do mesmo 

as refeições escolares adjudicadas; ---------------------------------------------------------------------------------- 

•   Continua a não repartir o Adicional do IUC – Imposto único de Circulação com os Municípios; -------- 

•   Não acautela o financiamento dos bombeiros da Administração Local; ------------------------------------- 

•   Não prevê normas que imputem às empresas operadoras de infraestruturas o pagamento das 

TMDP – Taxas Municipais de Direito de Passagem e Ocupação do Subsolo, e as proíbam d as 

refletir na fatura dos consumidores”. ------------------------------------------------------------------------------- 

Na já referida Resolução são também identificadas necessidades de consagrar um conjunto de correções 

ao regime financeiro das autarquias locais, nomeadamente: 

•  “Mantém a obrigação de contabilizar as amortizações médias de empréstimos de médio e longo 

prazos com caráter obrigatório; -------------------------------------------------------------------------------------- 

•   Não garante a transferência para os Municípios dos juros de mora pagos pelos particulares 

relativamente a impostos que constituem receitas municipais e, bem assim, do produto das 

coimas aplicadas naquele âmbito”. --------------------------------------------------------------------------------- 

Em suma, perante este conjunto de factos e corrigido o lapso de mais de 18 milhões de euros na 

atribuição de verbas aos Municípios, o Conselho Geral da ANMP: 

“a) Considera a PLOE2019 globalmente positiva, entendendo, no entanto, que deve ser melhorada com a 

correção das medidas que identificou como omissas ou negativas; --------------------------------------------------- 

b) Mandata o Conselho Diretivo para que envide esforços junto do Governo e dos Partidos Políticos com 

assento na Assembleia da República, no sentido do acolhimento das suas propostas, indo ao encontro 

das legítimas preocupações e aspirações do Municípios Portugueses”. ----------------------------------------------

----- 

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

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

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

subdelegada em matéria de administração urbanística. ------------------------------------------------------------------ 
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Ponto cinco) 53.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 

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

Ponto seis) 41.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 41.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.  -----------------------------------------  

Ponto sete) 15.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 15.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  -------------------------------------  

Ponto oito) Propostas de fixação do número máximo de inscrições, do preço de participação nas 

atividades e do preço das refeições da Oficina Aberta nas pausas letivas do Natal e da Páscoa - 

Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano foi apresentada uma proposta relativa à 

frequência da Oficina Aberta nas pausas letivas do Natal e da Páscoa, no corrente ano letivo, nos 

seguintes moldes: 

a) Fixar em 45 o número máximo de inscrições em cada freguesia;  --------------------------------------------------  

b) Fixar os seguintes preços para as inscrições na pausa letiva do Natal: 

     » Beneficiários do escalão A – 2,50 € (dois euros e cinquenta cêntimos);  ---------------------------------------  

     » Beneficiários do escalão B – 5,00 € (cinco euros);  -------------------------------------------------------------------  

     » Restantes alunos – 10,00 € (dez euros);  --------------------------------------------------------------------------------  

c) Fixar os seguintes preços para as inscrições na pausa letiva da Páscoa: 

    » Beneficiários do escalão A – 3,00 € (três euros); ----------------------------------------------------------------------  

    » Beneficiários do escalão B – 7,50 € (sete euros e cinquenta cêntimos);  ----------------------------------------  

    » Restantes alunos – 12,50 € (doze euros e cinquenta cêntimos).  -------------------------------------------------  

d) Preço das refeições: 

     » Beneficiários do escalão A – Isentos;  -----------------------------------------------------------------------------------  

     » Beneficiários do escalão B – 0,73 € (setenta e três cêntimos);  ---------------------------------------------------  

     » Restantes alunos – 1,46 € (um euro e quarenta e seis cêntimos);  -----------------------------------------------  

     » Adulto – 4,10 € (quatro euros e dez cêntimos).  ----------------------------------------------------------------------  

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

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

Ponto nove) Aprovação de proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de 

Escolas de Viana do Alentejo, que estabelece as condições de parceria para o 1.º Ciclo do Ensino Básico 

no ano letivo 2018/2019 – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 
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Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas 

de Viana do Alentejo referente ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo 2018/2019.   ----------------------- 

Ponto dez) Aprovação de proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de 

Escolas de Viana do Alentejo, que visa estabelecer as condições de colaboração no âmbito das 

atribuições e competências transferidas para os Municípios em matéria de Educação do Ensino Pré-

Escolar, no ano letivo 2018/2019 – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Humano, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo de Colaboração com o Agrupamento 

de Escolas de Viana do Alentejo referente ao Ensino Pré-Escolar, no ano letivo 2018/2019.  ------------------ 

Ponto onze) Proposta de atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos termos 

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

respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social do Reformado, Pensionista e 

Idoso aos seguintes munícipes: 

A) VIANA DO ALENTEJO: 

- Jacinta Antónia Rosa Lima Branco;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Manuel António Alfacinha Fernandes.  --------------------------------------------------------------------------------------  

B) ALCÁÇOVAS: 

- Aldegundes da Conceição Moxila Merca.  ----------------------------------------------------------------------------------  

C) AGUIAR: 

- Manuela de Fátima Pouca Roupa Horta.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de transferência de verbas 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 o Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo, a importância de 1.529,06 

€ (mil quinhentos e vinte e nove euros e seis cêntimos) relativa ao 1.º e 2.º trimestres de 2018.  ------------  

Ponto treze) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao 

abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade 

transferir as seguintes verbas, relativas ao 3.º trimestre de 2018: 

- Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo – 299,70 € (duzentos e noventa e nove euros e setenta 

cêntimos);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova / Grupo de Música Popular – 203,10 € (duzentos e 

três euros e dez cêntimos).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto catorze) Proposta de alteração ao Protocolo celebrado com a Fábrica da Igreja Paroquial de 

Viana do Alentejo relativo à obra de Conservação, Requalificação e Musealização do Santuário de 

Nossa Senhora D’Aires – O senhor Presidente recordou que o Município celebrou com a Fábrica da Igreja 

Paroquial de Viana do Alentejo um Protocolo de Colaboração para a obra de conservação, requalificação 

e musealização do Santuário de Nossa Senhora D’Aires, a 28 de julho de 2016, abrangendo os anos de 

2016 a 2020. Recordou igualmente que esse Protocolo foi objeto de uma alteração a 6 de setembro de 

2017, passando a comparticipação do Município de 7,5% para 12,5% do montante do investimento 

previsto (que é de um milhão e quinhentos mil euros), ou seja, de 112.500,00 € (cento e doze mil e 

quinhentos euros) para 187.500,00 € (cento e oitenta e sete mil e quinhentos euros).  -------------------------  

O senhor Presidente informou que por carta enviada pela Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do 

Alentejo a 2 de novembro corrente, foi pedida a alteração da calendarização da verba a transferir, de 

forma a que aquela entidade possa receber de imediato a tranche relativa ao ano de 2020, para fazer face 

aos encargos decorrentes da obra. Esta alteração implica uma segunda modificação ao Protocolo inicial, 

passando este a abranger os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 e a prever a transferência, em cada um 

desses anos, da importância de 37.500,00 € (trinta e sete mil e quinhentos euros), à exceção do ano de 

2018, que passará a prever a transferência de 75.000,00 € (setenta e cinco mil euros).  ------------------------  

Esta proposta de alteração ao Protocolo foi aprovada por unanimidade.  -------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do 

Alentejo, ao abrigo do Protocolo relativo à obra de Conservação, Requalificação e Musealização do 

Santuário de Nossa Senhora D’Aires – Em conformidade com a alteração do Protocolo celebrado com a 

Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, relativo às obras de conservação, requalificação e 

musealização do Santuário de Nossa Senhora D’Aires, a Câmara deliberou por unanimidade transferir 

para a referida Entidade, a importância de 37.500,00 € (trinta e sete mil e quinhentos euros), que 

corresponderia à tranche de 2020 na versão inicial do Protocolo.  ----------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de deferimento da legalização de garagem e muro, sitos na Rua de Vale de 

Mendro, n.ºs 44 e 46 e Rua do Outeiro, n.º 16-A, em Alcáçovas, de que é requerente José Carlos Boteta 

Bento e a que se refere o processo n.º 176/18 – Nos termos da Informação Técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 176/18, cujo requerente é José Carlos 

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

Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, autorizar a legalização da garagem e muro no âmbito da 

obra localizada na Rua de Vale de Mendro, n.ºs 44 e 46 e na Rua do Outeiro, n.º 16-A, em Alcáçovas. 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07/11/2018  Fl.13 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas, tendo a minuta desta ata sido 

aprovada por unanimidade no final da mesma. 

 

 

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

 

O Presidente, 

 

  

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


