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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 30/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 30 / 12 / 2015 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 
                          ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 17:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 22/12/2015 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 3.562,92 € 

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 – FLORBELA DA LUZ DESCALÇO FERNANDES  ................................................................................. 1.000,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ..............................................................................................................    862.980,72 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ....................................................................................................................  438.369,94 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  .......................................................................................................................   4.849,02 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 7.623,37 € 

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

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

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

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  .......................................................................................................   28.022,99 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250  ....................................................................................................................... 32.881,23 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450  ....................................................................................................................... 12.404,06 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  .........................................................................................................................  6.922,04 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  54.925,40 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..............................................................................................................      84.229,63 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .................................................................................................................    23.416,29 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .......................................................................................................................................  866.543,64 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................  663.429,04 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 203.114,60 € 
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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 reunião ordinária de 16 de dezembro de 2015;  -----------------  

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 do despacho do senhor Presidente que aprovou o auto de medição n.º 13 

relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas; -----------------  

6. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o auto de medição n.º 16 

relativo à Empreitada de Reutilização do Paço dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição 

e Jardins, em Alcáçovas;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Proposta de fixação dos objetivos estratégicos plurianuais do Município, no âmbito do SIADAP;  -----  

8. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo à transferência de verba para o 

Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria, de Viana do Alentejo;  ---------------------------------------  

9. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso; ---------------------------------  

10. Proposta de renovação 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 deu algumas informações sobre os contactos havidos com a ARS – 

Administração Regional de Saúde do Alentejo e com o Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo 

Central sobre a falta de médicos no Centro de Saúde de Viana do Alentejo. Disse o senhor Presidente que 

apesar de não ser competência da Câmara a resolução das questões na área da Saúde, têm sido 

envidados esforços no sentido de obter das instâncias competentes a necessária colaboração para a 

resolução do problema. Embora tenha sido colocado um médico, há pouco tempo, para fazer serviço em 

Viana do Alentejo e Portel, constata-se que as falhas continuam a ocorrer, não tendo havido consultas 

médicas no Centro de Saúde de Viana do Alentejo nos dias 26, 27 e 28 de dezembro. O senhor Presidente 

disse que perante esta situação, enviou um e-mail à ARS – Administração Regional de Saúde do Alentejo 

e hoje mesmo recebeu um telefonema daquela Entidade comunicando ter sido feito um esforço adicional 

para que hoje possam existir consultas médicas a partir das 15,30 horas, situação que não estava prevista 

e que implica que o médico em causa tenha de se deslocar de outra localidade. O senhor Presidente deu 

ainda conhecimento de que nos contactos que efetuou com a ARS – Administração Regional de Saúde do 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30/12/2015  Fl.3 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

Alentejo, voltou a frisar que no Centro de Saúde de Viana do Alentejo existem equipamentos avariados 

há muitos anos, sendo absolutamente urgente a sua reparação ou substituição.  ----------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra, em seu nome e em nome da senhora Vereadora Rosa Barros da Costa, 

disse que embora não estejam em causa matérias da competência dos Municípios, é de opinião que a 

Câmara deve ter uma atitude reivindicativa. Os senhores Vereadores eleitos pela CDU manifestaram a 

sua solidariedade para com os eleitos em maioria na Câmara Municipal, apoiando as ações que vierem a 

ser desenvolvidas no sentido da defesa da saúde dos munícipes deste concelho. Disse ainda o senhor 

Vereador João Penetra que “lamentavelmente, às vezes são necessárias manifestações e faixas negras 

para ajudar a dar visibilidade aos problemas”. Acrescentou este Vereador que todos os eleitos na Câmara 

Municipal, enquanto representantes das populações, têm o direito e o dever de lutar para que as 

respetivas condições de vida sejam as melhores, ainda que isso possa não agradar ao Poder Central.  -------  

- A este propósito, o senhor Presidente disse que em sua opinião, independentemente das ações que 

sejam levadas a cabo, o que conta são os objetivos alcançados e a eficácia dessas mesmas ações e que se 

soubesse que colocar faixas negras resolvia o problema era por ai que avançava. Salientou que por vezes 

não se conseguem atingir os objetivos porque as matérias em causa não dependem da Câmara. Quanto 

ao aspeto da saúde no concelho, disse o senhor Presidente que a Câmara não tem estado parada 

conforme é demonstrado pelos diversos contactos efetuados com as entidades competentes. O senhor 

Presidente agradeceu aos senhores Vereadores da CDU a solidariedade manifestada.  ---------------------------  

- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa referiu-se à necessidade de reposicionamento de um sinal de 

trânsito na Rua Cândido dos Reis, nesta vila, indicativo da proibição de virar para a Travessa da Mesquita. 

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 16 de dezembro de 2015 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 16 de dezembro de 

2015.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 16 de 

dezembro, conjuntamente com a Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano – Dr. Florbela 

Fernandes – e com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, participou numa 

reunião com as Associações do concelho, acerca dos respetivos Planos de Atividades de 2016.  ------------  
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- Também no dia 16 de dezembro, o senhor Vice-Presidente participou na entrega de cabazes de Natal a 

idosos de Alcáçovas, no âmbito do Projeto “Tempo para Dar”, no qual são parceiros o Município de 

Viana do Alentejo, as Freguesias do concelho e a Associação de Solidariedade Social “Coração Delta”.  ---  

 - O senhor Presidente informou que no dia 17 de dezembro, conjuntamente com os senhores Vice-

Presidente e Vereador Paulo Manzoupo, participou no jantar de Natal para os idosos da Freguesia de 

Viana do Alentejo promovido pela respetiva Junta de Freguesia e que decorreu no salão dos Bombeiros 

Voluntários desta Vila.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Nesse mesmo dia teve lugar, também em Viana do Alentejo, uma sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no passado dia 18 de dezembro, em colaboração com a CPCJ – 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, o munícipe João Francisco Louro Brito, 

vestido de Pai Natal, distribuiu presentes às crianças na Praça da República desta vila.  -----------------------  

- O senhor Presidente referiu-se ao almoço de Natal dos trabalhadores da Câmara e respetivos 

familiares, que decorreu no passado dia 19 de dezembro, no salão dos Bombeiros Voluntários desta Vila. 

Durante o almoço, o Município homenageou 23 trabalhadores com 25 ou mais anos de serviço, de entre 

os quais se salientou um deles que trabalha no Município há mais de 43 anos – Francisco António Dias 

Cardoso –. Disse o senhor Presidente que a distinção visou reconhecer o desempenho, a disponibilidade 

e o sentido de responsabilidade de cada um dos trabalhadores, revelados no exercício das respetivas 

funções.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 21 de dezembro o senhor Vice-Presidente participou na 

Assembleia Geral da Associação Terras Dentro e que ele próprio participou num Colóquio Sobre a 

Diabetes, promovido pela UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade de Viana do Alentejo em parceria 

com este Município e com o ACES – Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central.  ---------------  

- O senhor Presidente informou ter participado numa reunião, no dia 22 de dezembro, com o Dr. Bravo 

Nico, que representou a Universidade de Évora no âmbito dos Protocolos das Universidades Sénior com 

o objetivo de planear as atividades no ano de 2016. Perspetiva-se a realização de um Encontro de final 

de ano, em Évora, com a participação de todos os Pólos.  --------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 22 de dezembro, em Beja, participou numa reunião do 

Conselho Executivo da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo e 

na Assembleia Intermunicipal da mesma Associação.  -------------------------------------------------------------------  

- Ainda relativamente aos Cabazes de Natal, o senhor Presidente disse que este ano foram oferecidos 

vários, uns em colaboração com a Associação de Solidariedade Social “Coração Delta” e outros em 

resultado da parceria entre o Município, as Freguesias do concelho e a Associação Terra Mãe. No 
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primeiro caso foram distribuídos vinte Cabazes pelas três freguesias e no segundo caso, cerca de 

quarenta Cabazes. O senhor Presidente acrescentou que houve ainda a possibilidade de colaboração 

com a Paróquia de Viana do Alentejo, tendo sido doados alguns géneros para incluir nos Cabazes a 

distribuir pelo Pólo local da Cáritas Diocesana.  ----------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que terminaram nas três freguesias do concelho os trabalhos de 

abertura de valas com o objetivo de ligar com fibra ótica vários edifícios com utilidade pública no 

Município. Esta infraestrutura vai permitir que os edifícios tenham acesso a internet de alta velocidade e 

a implementação de vários serviços de comunicação e segurança: VOIP, Firewall, Proxy, Web services, 

entre outros. A intervenção foi efetuada por trabalhadores do Município e a instalação da Fibra e 

Equipamento ficou a cargo da Portugal Telecom. Neste projeto, os edifícios contemplados com ligação à 

fibra ótica são os Paços do Concelho, o Estaleiro Municipal, as Juntas de Freguesia, o Jardim-de-Infância 

de Aguiar, as Escolas Básicas, a Escola Secundária, as Piscinas Municipais, a Delegação de Alcáçovas, o 

Posto de Turismo, as Bibliotecas e os Espaços Internet. A ação está incluída no Projeto “Modernização 

Alentejo Central@2015” com o apoio do SAMA 3.  -----------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que foi publicado em Diário da República, no passado dia 15 de dezembro, 

o ACEP – Acordo Coletivo de Empregador Público, celebrado entre o Município de Viana do Alentejo e o 

STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, 

Concessionárias e Afins. O Acordo, assinado no passado dia 11 de novembro, aplica-se a todos os 

trabalhadores ao serviço do Município e estabelece o período normal de trabalho semanal de 35 horas, 

distribuídas por um período de trabalho diário de 7 horas. É válido por dois anos, podendo ser renovado 

sucessivamente por períodos de um ano.  -----------------------------------------------------------------------------------  

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 do despacho do senhor Presidente que aprovou o auto de 

medição n.º 13 relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas – 

A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente, datado de 15 de dezembro de 

23015, que aprovou o auto de medição n.º 13, relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço 

dos Henriques, em Alcáçovas, no montante de 971,52 € (novecentos e setenta e um euros e cinquenta e 

dois cêntimos).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto seis) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou o auto de medição 

n.º 16 relativo à Empreitada de Reutilização do Paço dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da 
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Conceição e Jardins, em Alcáçovas – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice- 

Presidente, datado de 28 de dezembro de 23015, que aprovou o auto de medição n.º 16, relativo à 

Empreitada de Reutilização do Paço dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em 

Alcáçovas, no montante de 36.501,64 € (trinta e seis mil quinhentos e um euros e sessenta e quatro 

cêntimos).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto sete) Proposta de fixação dos objetivos estratégicos plurianuais do Município, no âmbito do 

SIADAP – Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 

de setembro, que procede à adaptação à Administração Autárquica do Sistema Integrado de Avaliação 

do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro, os objetivos de cada unidade orgânica para o ano seguinte, são fixados tendo em conta os 

objetivos estratégicos plurianuais determinados pelo órgão executivo.   ---------------------------------------------- 

 Assim, o senhor Presidente propôs que os Objetivos Estratégicos Plurianuais do Município de Viana do 

Alentejo para 2016-2019, sejam os seguintes: 

1.   Determinar políticas municipais de desenvolvimento sustentável do Município;  -------------------------- ---- 

2.   Promover, interna e externamente, o Município de Viana do Alentejo, potenciando a valorização de 

todo o seu património material e imaterial e da oferta cultural como fatores de afirmação da 

identidade local e da projeção externa do Município a nível regional e nacional;  ----------------------------- 

3.   Consolidar redes de parcerias fomentando o envolvimento e a participação dos intervenientes locais, 

regionais e/ou nacionais, no desenvolvimento do concelho;  -------------------------------------------------------- 

4.   Promover a qualidade, eficiência e eficácia dos serviços municipais, quer internamente quer 

externamente;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- 

5.   Garantir as medidas de política e ação que privilegiem a intervenção municipal em matéria de 

educação, desporto, ação social, cultura e desenvolvimento económico, nas suas várias vertentes;  ---- 

6.   Assegurar a melhor eficácia no acesso e gestão de fundos comunitários.  --------------------------------------- 

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

Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa.  -------------------------------------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo à transferência de verba 

para o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria, de Viana do Alentejo – A Câmara ratificou por 

unanimidade o despacho do senhor Presidente, datado de 23 de dezembro de 2015, determinando a 

transferência de 1.000,00 € (mil euros) para o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria, de Viana 

do Alentejo, como comparticipação nas despesas inerentes a grandes reparações levadas a cabo no 

edifício do Centro Infantil.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto nove) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com base 

numa informação 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 a Florinda de Jesus Destapado Mira, de Viana do Alentejo.  ----------------------------------  

Ponto dez) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com base 

numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento 

Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do cartão social do 

reformado, pensionista e idoso dos seguintes munícipes:  

De Viana do Alentejo: 

- Catarina Joana;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Joana Xarope Pão Mole Oliveira;  ------------------------------------------------------------------------------------  

- Ana Rosa Modesto Marques Branco.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

De Alcáçovas: 

- Zélia Maria Rasteiro;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deolinda Mil Homens Grave Chora;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Otília Manuela Lutas;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria do Rosário Arcadinho Banha;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Catarina Rosa Piteira Correia;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Gertrudes Barroso Gaiato Banha;  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Joaquim Manuel Gomes Banha.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

De Aguiar: 

- Florinda Maria Jesus Folgoa Ginete;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Fernanda Pelado;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Albina Maria Tanganho da Luz Bandarra.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete 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, 

 

 


