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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO
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ATA N.º 03/2015
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 11 / 02 / 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: 18:00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 05/02/2015
CAIXA ................................................................................................................................................................................. 4.949,51 €
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 ............................................................................................................... 761.265,05 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .................................................................................................................... 288.538,20 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ..................................................................................................................

16.266,56 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 7.957,32 €
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 0035/00006535950 ....................................................................................................................... 17.625,74 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER ....................................................................................................... 43.561,63 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 .................................................................................................................... 15.305,88 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ................................................................................................................... 585,61 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .................................................................................................................. 22.040,03 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ..............................................................................................................

21.612,45 €

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ................................................................................................................ 158.434,88 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 .................................................................................................................... 50.864,41 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................................................... 766.214,56 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS............................................................................................................................................. 612.682,36 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................... 153.532,20 €
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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 28 de janeiro 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 venda de sucata; ---------------------------------------------------------------------------------------------6. Proposta de colocação de sinalização rodoviária na Rua Padre Luis António da Cruz, em Viana do
Alentejo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Proposta de declaração da caducidade da admissão da comunicação prévia, relativa ao processo n.º
18/11 (instalação de estabelecimento de bebidas em Alcáçovas); ---------------------------------------------8. Proposta de alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento “Bar Kubus”, em Viana do
Alentejo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Pedido de licença para realização de Corso Carnavalesco em Viana do Alentejo, promovido pela
Associação “Grupo de Cantares Populares Seara Nova”; ---------------------------------------------------------10.Pedido de licença para realização de Corso Carnavalesco em Alcáçovas, promovido pela AJAL –
Associação de Jovens de Alcáçovas; ------------------------------------------------------------------------------------11. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que procedeu à alteração do escalão do
subsídio de Ação Social Escolar da aluna do Ensino Pré-Escolar Catarina Farinho; -------------------------12.Proposta de alteração ao Horário das Piscinas Municipais de Alcáçovas; -------------------------------------13. Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo,
no âmbito da formação em contexto de trabalho (acolhimento de dois formandos); --------------------14.Proposta de transferência de verba para a Associação “Grupo de Cantares Populares Seara Nova”
(atividades desenvolvidas em 2014); -----------------------------------------------------------------------------------15.Proposta de transferência de verba para a ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores
das Autarquias Locais de Viana do Alentejo (1.ª tranche de 2014); --------------------------------------------16.Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense; -----------------------------------17.Proposta de transferência de verba para a Associação Amigos das Alcáçovas, no âmbito do Projeto
“Alcáçovas Outdoor Trails”; ----------------------------------------------------------------------------------------------18.Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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19.3.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------------------------20.Proposta de transferência de verbas para a AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central no
ano de 2015 (contribuição do Município); ----------------------------------------------------------------------------21.Proposta de transferência de verbas para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
no ano de 2015 (contribuição do Município); ------------------------------------------------------------------------22.Proposta de celebração de Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo no ano letivo de 2014/2015, relativo ao Ensino Pré-Escolar; ----------------------------------------23.Proposta de celebração de Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo no ano letivo de 2014/2015, relativo ao 1.º Ciclo do Ensino Básico; ------------------------------24.Proposta de aumento temporário dos Fundos Disponíveis; ------------------------------------------------------25.Pedido de autorização à Assembleia Municipal para transferência de verba para a Freguesia de
Alcáçovas (Quinzena Cultural). -------------------------------------------------------------------------------------------Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi
declarado aberto o período de antes da ordem do dia:
- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa sugeriu que junto ao Centro Escolar de Viana do Alentejo e
junto à E.B.I./J.I. de Alcáçovas se proceda à marcação de um ou dois lugares de estacionamento
reservado a pessoas com mobilidade reduzida. Disse que esta sua proposta tem por base a necessidade
concreta de uma colega da Escola Dr. Isidoro de Sousa de Viana do Alentejo. ------------------------------------ Ainda a propósito de lugares de estacionamento, o senhor Vereador João Penetra sugeriu que estes
sejam marcados nas zonas junto à sede da Associação Terra Mãe e frente às Piscinas de Alcáçovas, se
possível por altura da Primavera. ---------------------------------------------------------------------------------------------As sugestões apresentadas mereceram acolhimento e ficaram registadas com vista à sua
implementação. - O senhor Vereador João Penetra pediu que caso seja possível, possa ser colocado na
sala onde decorrem as reuniões da Câmara, um dispositivo que permita o acesso à internet através de
Wireless. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Paulo Manzoupo informou que a questão da iluminação no Rossio de Aguiar está
resolvida, questão que foi referida pelo senhor Vereador João Penetra na reunião anterior. ---------------- O senhor Presidente referiu que no âmbito da candidatura efetuada através da CIMAC – Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central e segundo informação da EDP – Energias de Portugal, este Município
terá os relógios astronómicos instalados até ao final de 2015. O senhor Presidente acrescentou que os
serviços técnicos do Município irão solicitar à EDP – Energias de Portugal, o ponto da situação deste
assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11/02/2015

Fl.4

____________

__________

____________

__________

No final do período de Antes da Ordem do Dia, todos os membros do órgão voltaram a dirigir felicitações
ao Grupo Coral Feminino Paz e Unidade de Alcáçovas, desejando-lhe uma excelente prestação no
próximo dia 22 de fevereiro, no Programa da RTP1 “Got Talent Portugal”. --------------------------------------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 da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 28 de janeiro de 2015 – A
Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata relativa à reunião ordinária de 28 de janeiro de 2015.
Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 28 de
janeiro, à tarde, o seu Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal – Dr. Bruno Borges – esteve presente na
cerimónia pública de apresentação da UMPP - Unidade de Monitorização de Políticas Públicas da
Universidade de Évora, que decorreu na sala dos Docentes do Colégio do Espirito Santo e que contou
com as intervenções da Reitora da Universidade de Évora, Professora Doutora Ana Costa Freitas e do
senhor Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Dr. António
Costa Dieb. O senhor Presidente referiu que a UMPP – Unidade de Monitorização de Políticas Públicas é
uma estrutura técnica e científica dedicada à produção de conhecimento e informação sobre conceção,
monitorização e avaliação de políticas públicas, criada com o apoio do Programa Operacional Regional
INALENTEJO 2007-2013. O seu principal objetivo é a avaliação e monitorização das políticas públicas
implementadas ou em processo de implementação na unidade Territorial NUT II – Alentejo, bem como
assegurar a ampla disseminação desse conhecimento neste âmbito territorial. --------------------------------- O senhor Vice-Presidente informou sobre a sua participação, no dia 30 de janeiro, numa reunião com
Associações de Alcáçovas para preparar a próxima Quinzena Cultural. --------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 1 de fevereiro, conjuntamente com o senhor Vice-Presidente,
participou nas comemorações do terceiro aniversário do Grupo de Cavaquinhos do Alentejo do Sport
Club Alcaçovense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 4 de fevereiro participou numa reunião do Conselho Geral
Transitório do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, conjuntamente com os Técnicos do
Município que integram este Conselho. ------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Paulo Manzoupo informou que no dia 5 de fevereiro participou numa reunião em
Aguiar, com a Junta de Freguesia local e com Associações da freguesia, com o propósito de preparar as
comemorações do 25 de Abril e a Festa da Primavera de 2015. ------------------------------------------------------

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11/02/2015

Fl.5

____________

__________

____________

__________

- O senhor Presidente informou que no dia 5 de fevereiro foi celebrado o contrato da Empreitada de
Reparação das Piscinas Municipais de Alcáçovas. ------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 6 de fevereiro esteve presente numa reunião do Conselho
Regional que decorreu em Évora, na CCDRA - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que no dia 7 de fevereiro, conjuntamente com o senhor Vice-Presidente,
esteve presente na inauguração do Jardim com Circulo de Manutenção da Santa Casa da Misericórdia de
Alcáçovas. Também nesse dia o senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve presente nas comemorações
do décimo aniversário do Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo. ----------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 9 de fevereiro, conjuntamente com o senhor Vice-Presidente
e com a Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, participou numa reunião em Évora, na
Direção Regional de Cultura do Alentejo. O principal objetivo da reunião foi a preparação dos conteúdos
para a futura utilização do Paço dos Henriques bem como a eventual candidatura desses conteúdos a
fundos comunitários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 9 de fevereiro, à tarde, teve lugar a assinatura de um
Protocolo de parceria entre cerca de cinquenta entidades, sendo a Associação Terras Dentro a entidade
gestora, para a promoção e execução da Estratégia de Desenvolvimento Local, no âmbito do
Desenvolvimento Local de Base Comunitária Rural 2014-2020. ------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que no dia 10 de fevereiro foi celebrado o Contrato de Empreitada de
Recuperação do Horto do Paço dos Henriques em Alcáçovas, tendo sido consignada a obra nesse mesmo
dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que também no dia 10 de fevereiro participou numa reunião do
Conselho Executivo da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. ---------------- O senhor Presidente informou que se encontra a decorrer, na Piscina Municipal de Alcáçovas, um curso
de nadador-salvador. O curso é promovido pelo Instituto de Socorros a Náufragos e conta com o apoio
deste Município. Este curso, que decorre entre 4 de fevereiro e 5 de março, pretende formar recursos
nas áreas da vigilância, salvamento e assistência a banhistas, cedendo o Município gratuitamente os
meios humanos e técnicos para os cerca de trinta participantes. ---------------------------------------------------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) Proposta de venda de sucata – Na sequência da deliberação tomada na reunião de 31 de
dezembro de 2014 relativa à venda de sucata e à fixação do preço base para cada um dos três lotes, foi
apresentado um relatório da Divisão de Administração Urbanística e Serviços Urbanos, dando conta das
propostas recebidas, das propostas admitidas e do montante proposto. Constatou-se que das seis
empresas convidadas, apenas três apresentaram propostas, sendo que duas delas foram excluídas
respetivamente por ter sido ultrapassado o prazo indicado para a resposta e por não terem sido
respeitados os preços base fixados para cada um dos três lotes. ----------------------------------------------------Assim, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à venda da sucata à única empresa admitida –
Truck Center Portugal, Ld.ª – pelos montantes que se indicam para cada tonelada de cada um dos lotes:
- Camiões e Máquinas Industriais (inclui Cilindro DA-30, Viatura de recolha de resíduos Volvo MP-98-86,
Viatura Scania FT-74-76, Dumper VM e Retroescavadora) – 222,00 € (duzentos e vinte e dois euros) /
tonelada; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sucata de Folha (inclui os veículos Mitsubishi Carisma 62-76-JQ e Opel Corsa 53-19-DS) – 181,00 €
(cento e oitenta e um euros) / tonelada; ------------------------------------------------------------------------------------ Sucata de Ferro que inclui sinais de trânsito inutilizados – 222,00 € (duzentos e vinte e dois euros) /
tonelada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de colocação de sinalização rodoviária na Rua Padre Luis António da Cruz, em
Viana do Alentejo – Mediante proposta da Divisão de Administração Urbanística e Processual, a Câmara
deliberou por unanimidade criar um lugar de estacionamento junto à Casa Mortuária de Viana do
Alentejo, sita na Rua Padre Luis António da Cruz, destinado ao Carro Funerário e acompanhado da
respetiva sinalização vertical indicativa. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de declaração de caducidade da admissão da comunicação prévia, relativa ao
processo n.º 18/11 (Instalação de estabelecimento de bebidas em Alcáçovas) – Nos termos da proposta
da Divisão de Administração Urbanística, relativa ao Processo n.º 18/11, cuja requerente é Daniela
Rodrigues Marques da Silva, a Câmara deliberou por unanimidade declarar a caducidade da admissão da
comunicação prévia quanto à instalação de um estabelecimento de bebidas no Largo do Poço Novo, em
Alcáçovas. Tendo decorrido o prazo da audiência prévia da interessada, os motivos invocados por esta
não fizeram alterar a intenção de declarar a caducidade da admissão da comunicação prévia. -------------Ponto oito) Proposta de alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento “Bar Kubus”,
em Viana do Alentejo – Com base na informação da Divisão de Administração Urbanística e Processual,
a Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido de alargamento do horário de funcionamento do
Bar “Kubus”, sito na Rua Médico de Sousa, n.º 1, em Viana do Alentejo. O Bar passará a funcionar até às
quatro horas às Sextas-Feiras, Sábados e vésperas de feriados. ------------------------------------------------------
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Ponto nove) Pedido de licença para realização de Corso Carnavalesco em Viana do Alentejo, promovido
pela Associação “Grupo de Cantares Populares Seara Nova” – A Câmara deliberou por unanimidade
conceder licença à Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova para a realização de um desfile
de Carnaval, no dia 15 de fevereiro, entre as quinze e as dezoito horas, em Viana do Alentejo. ------------Ponto dez) Pedido de licença para realização de Corso Carnavalesco em Alcáçovas, promovido pela
AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas – A Câmara deliberou por unanimidade conceder licença à
Associação de Jovens de Alcáçovas para a realização de um desfile de Carnaval, no dia 17 de fevereiro,
entre as quinze e as dezoito horas, em Alcáçovas. -----------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que procedeu à alteração do
escalão do subsídio de Ação Social Escolar da aluna do Ensino Pré-Escolar Catarina Farinho – Com base
numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade
o despacho do senhor Presidente de 26 de janeiro de 2015 que procedeu à alteração do escalão do
subsídio de almoço atribuído à aluna do Ensino Pré-Escolar de Viana do Alentejo – Catarina de Jesus da
Silva Farinho – no âmbito da Ação Social Escolar. A referida aluna, em virtude da reavaliação da situação
familiar pela Segurança Social, passou a ficar enquadrada no escalão A. --------------------------------------Ponto doze) Proposta de alteração ao Horário das Piscinas Municipais de Alcáçovas – Com base numa
proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade
proceder à alteração do horário de funcionamento da Piscina Municipal de Alcáçovas, nos seguintes
moldes:
» Quinta-Feira – Abertura às 16:00 horas para as utilizações livres; ------------------------------------------------» Terça-Feira, Quarta-Feira e Quinta-Feira – Cancelamento das aulas de aprendizagem para maiores de
18 anos, entre as 20:30 horas e as 21:15 horas, dada a inexistência de inscrições para esta modalidade.
Ponto treze) Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo, no âmbito da Formação em contexto de trabalho (acolhimento de dois formandos) – A
Câmara aprovou por unanimidade a proposta de Protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas de
Viana do Alentejo, cabendo ao Município acolher, pelo período de 35 semanas, dois alunos do Curso
Profissional de Técnico de Gestão do Ambiente, criado pela Portaria n.º 906/2005, de 26 de setembro e
regulamentado pela Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro. A assinatura do Protocolo não acarreta
quaisquer despesas para o Município. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Associação “Grupo de Cantares Populares
Seara Nova” (atividades desenvolvidas em 2014) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para
a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova a importância de 600,00 € (seiscentos euros)
como comparticipação nas despesas de atividades por ela desenvolvidas em 2014. ---------------------------
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Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a ASTAVA – Associação de Solidariedade dos
Trabalhadores das Autarquias Locais de Viana do Alentejo (1.ª tranche de 2014) – A Câmara deliberou
por unanimidade transferir para a ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores das
Autarquias Locais do concelho de Viana do Alentejo a importância de 1.800,00 € (mil e oitocentos euros),
correspondente à primeira tranche da comparticipação relativa ao ano de 2014. ------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense – A Câmara
deliberou por unanimidade transferir para a Sociedade União Alcaçovense a importância de 581,00 €
(quinhentos e oitenta e um euros) como comparticipação nas despesas de participação da Banda
Filarmónica nas comemorações do 1.º de Dezembro em Lisboa, em representação do concelho de Viana
do Alentejo e como comparticipação nas despesas de atividades realizadas por ocasião da Mostra de
Doçaria de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para a Associação Amigos das Alcáçovas, no
âmbito do Projeto “Alcáçovas Outdoor Trails” – Sem a presença do senhor Vereador João Pereira por se
encontrar impedido, a Câmara deliberou com quatro votos favoráveis transferir para a Associação
Amigos das Alcáçovas a importância de 600,00 € (seiscentos euros) como comparticipação nas despesas
de realização de caminhadas no concelho, no âmbito do Projeto “Alcáçovas Outdoor Trails”. -------------Ponto dezoito) Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às
Atividades Culturais – Ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara
deliberou por unanimidade transferir as seguintes verbas:
» Para a Sociedade União Alcaçovense – 318,60 € (trezentos e dezoito euros e sessenta cêntimos) /
Banda Filarmónica – 3.º trimestre de 2014; -------------------------------------------------------------------------------» Para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo – 431,40 € (quatrocentos e trinta e um euros e
quarenta cêntimos) / 3.º e 4.º trimestres de 2014; ----------------------------------------------------------------------» Para o Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas – 297,60 € (duzentos e noventa e sete euros e
sessenta cêntimos) / 3.º trimestre de 2014; -------------------------------------------------------------------------------» Para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas – 337,50 € (trezentos e trinta e sete euros e
cinquenta cêntimos) / 3.º trimestre de 2014; -----------------------------------------------------------------------------» Para a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova – 203,10 € (duzentos e três euros e dez
cêntimos) / 3.º trimestre de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) 3.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a terceira proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ---------------------------------------Ponto vinte) Proposta de transferência de verbas para a AMCAL – Associação de Municípios do
Alentejo Central no ano de 2015 (contribuição do Município) – A Câmara deliberou por unanimidade
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transferir para a AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, durante o ano de 2015 e com
efeitos a janeiro, a importância mensal de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), correspondente à
contribuição de Município associado. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verbas para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central no ano de 2015 (contribuição do Município) – A Câmara deliberou por unanimidade
transferir para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, durante o ano de 2015 e com
efeitos a janeiro, a importância mensal de 2.191,62 € (dois mil cento e noventa e um euros e sessenta e
dois cêntimos), correspondente à contribuição de Município associado. -----------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de celebração de Protocolo de colaboração com o Agrupamento de
Escolas de Viana do Alentejo no ano letivo de 2014/2015, relativo ao Ensino Pré-Escolar – Proveniente
da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, foi presente uma proposta de Protocolo a celebrar
com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, estabelecendo as condições de parceria para o
Ensino Pré-Escolar no ano letivo de 2014/2015, no âmbito do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo
23.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo
2.º do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho e por se referir ao Ensino Pré-Escolar, ainda o disposto
na cláusula IV do Protocolo de colaboração celebrado em 28 de julho de 1998, entre o Ministério da
Educação, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social e a Associação Nacional de Municípios
Portugueses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a referida proposta de Protocolo. ------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de celebração de Protocolo de colaboração com o Agrupamento de Escolas
de Viana do Alentejo no ano letivo de 2014/2015, relativo ao 1.º Ciclo do Ensino Básico – Proveniente
da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, foi presente uma proposta de Protocolo a celebrar
com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, estabelecendo as condições de parceria para o 1.º
Ciclo do Ensino Básico no ano letivo de 2014/2015, no âmbito do disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo
23.º e na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do
disposto no Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho. -----------------------------------------------------------------A referida proposta de Protocolo foi aprovada com quatro votos favoráveis e uma abstenção por parte
do senhor Vereador João Penetra. O senhor Vereador João Penetra justificou a sua abstenção pelo facto
de não se sentir perfeitamente esclarecido quanto às competências da Câmara Municipal em matéria de
pessoal no âmbito do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Disse que por princípio discorda que as competências
do Poder Central sejam exercidas pelos Municípios, salvo se existirem transferências de verbas para o
efeito, o que não é o caso nesta situação. ----------------------------------------------------------------------------------
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Ponto vinte quatro) Proposta de aumento temporário dos Fundos Disponíveis – Foi presente uma
informação da Divisão de Gestão de Recursos – Setor de Contabilidade, relativa à possibilidade de
deliberação do órgão executivo sobre o Aumento Temporário dos Fundos Disponíveis, faculdade prevista
no artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs
20/2012, de 14 de maio; 64/2012, de 20 de dezembro e 66-B/2012, de 31 de dezembro e no artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º127/2012, de 21 de junho com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 64/2012, de
30 de dezembro e 66-B/2012, de 31 de dezembro. Quer a alínea f) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21
de fevereiro na atual redação, quer o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho na
atual redação, definem o conceito de “Fundos Disponíveis”. O n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21
de fevereiro na atual redação e o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho na atual
redação, estabelecem que a título excecional e mediante observância de determinados requisitos,
nomeadamente os referidos no n.º 2 do referido artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho,
pode a Câmara Municipal autorizar o aumento temporário dos Fundos Disponíveis. --------------------------Assim, nos termos das citadas disposições legais e ao abrigo da competência própria conferida pela
alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na atual redação, a Câmara
deliberou por unanimidade autorizar o aumento temporário dos Fundos Disponíveis no montante de
2.358.542,90 €, subdividido do seguinte modo:
» Obra de Recuperação e Reutilização do Paço dos Henriques, em Alcáçovas, objeto de financiamento
através do QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional – 1.369.357,38 €, verba correspondente a
pedidos de pagamento ainda a efetuar; ------------------------------------------------------------------------------------» Obra de Remodelação do Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo, objeto de candidatura a
financiamento através do QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional – 448.605,61 €, verba
correspondente a pedidos de pagamento ainda a efetuar; -----------------------------------------------------------» Saldo de operações orçamentais que transitou da gerência de 2014 para 2015 – 540.579,91 €. ---------Ponto vinte e cinco) Pedido de autorização à Assembleia Municipal para transferência de verba para a
Freguesia de Alcáçovas (Quinzena Cultural) – Nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal deliberar sobre as formas de apoio
às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações.
Assim, a Câmara deliberou por unanimidade solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização
para transferir para a Freguesia de Alcáçovas a importância de 5.000,00 € (cinco mil euros),
correspondente ao último pagamento da comparticipação do Município nas despesas da Quinzena
Cultural de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- 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,

Os Vereadores,

