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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 
______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 15/2014 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 27 / 06 / 2014 

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 -- / -- / -- 

 

CAIXA  .......................................................................................................................................................................................................................  € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  ...........................................................................................................................................................  € 

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

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

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005455530 .........................................................................................................................................................         € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005496230 ................................................................................................................................................................  € 

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

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

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

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

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  ...............................................................................................................................................................   € 

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049........................................................................................................................................................   € 

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

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

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44276959276  ...........................................................................................................................................................  € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44276961733  ...........................................................................................................................................................  € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...............................................................................................................................................................    € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/00219692682  .................................................................................................................................................................  € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/100330801230  ...............................................................................................................................................................  € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ...................................................................................................................................................................................  € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .......................................................................................................................................................................................  € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ..............................................................................................................................................................................  € 
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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 4 de junho de 2014;  -------------------------- 

3.    Proposta de aprovação do Regulamento Municipal de Aquisição de Lotes ou Prédios para instalação 

de Atividades Económicas;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.    Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do 

Reformado, Pensionista e Idoso;  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.    Proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas;  -- 

6.    Proposta de aprovação do auto de medição n.º 11 relativo à Empreitada de Requalificação do Centro 

Histórico de Viana do Alentejo;  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.    8.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  ---------------------------------------------------------------- 

8.    Proposta de transferência de verba para a CULARTES – Cooperativa Cultural, CRL (diversas 

atividades);  

9.    Proposta de aprovação do Relatório Final relativo à Empreitada de Reutilização do Paço dos 

Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas.  ---------------------------------------- 

Tratando-se de uma reunião extraordinária, entrou-se de imediato na ordem de trabalhos:  

Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

ata desta reunião em minuta, no final da mesma, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 4 de junho de 2014  – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 4 de junho de 2014.- 

Ponto três) Proposta de aprovação do Regulamento Municipal de Aquisição de Lotes ou Prédios para 

instalação de Atividades Económicas – O senhor Presidente apresentou sumariamente a Proposta do 

Regulamento Municipal de Aquisição de Lotes ou Prédios para instalação de Atividades Económicas, 

sublinhando que com o novo Regulamento se pretende implementar medidas corretas de acolhimento, 

apoio e incentivo à atividade empresarial, de forma a atrair os melhores investidores e os melhores 

projetos. Disse o senhor Presidente que no Preâmbulo do Regulamento são referidos precisamente estes 

aspetos, considerados relevantes. Disse ainda que o anterior Regulamento para aquisição de lotes 

industriais, comerciais ou de serviços, em vigor desde 1997, ficará revogado pois algumas das suas 

normas, por não estarem corretamente elaboradas, concorreram para que o Município tivesse perdido 

ações em Tribunal, relativas a processos de reversão de lotes, por incumprimento dos adquirentes. ------- 

Votada a proposta de Regulamento em apreço, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---------------------  
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Ponto quatro) Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão 

Social do Reformado, Pensionista e Idoso – O senhor Presidente apresentou sumariamente o Projeto de 

Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso de Viana do 

Alentejo. Disse que o novo Regulamento decorre da avaliação de cinco anos de execução do anterior 

Regulamento Municipal com a mesma denominação, em vigor desde maio de 2009; da recente alteração 

legislativa  ao  regime jurídico e ao quadro de  competências das Autarquias Locais introduzida pela Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao aumento de situações de vulnerabilidade social, resultantes da 

grave crise económica social que o país atravessa e a que este concelho não é alheio. Com a presente 

alteração pretende-se melhorar a resposta a dar pelo Município, quer através da introdução de 

instrumentos de justiça social, potenciadores da ampliação dos beneficiários dos apoios regulamentares, 

quer através da sua adequação à realidade socioeconómica do Município. Disse ainda o senhor 

Presidente que com o presente Regulamento são ampliados em cerca de 20% os benefícios sociais às 

pessoas que vivem sozinhas bem como alargados os benefícios sociais aos inquilinos de habitações há 

mais de dez anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Com o presente Regulamento pretende-se também corrigir situações de pessoas que todos os anos 

solicitam uma intervenção e desse modo foi introduzido um intervalo de dois anos entre os pedidos do 

mesmo requerente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votado o Projeto de Regulamento em apreço, foi o mesmo aprovado por unanimidade, seguindo-se o 

período de discussão pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco) Proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Modalidades 

Desportivas – O senhor Presidente apresentou sumariamente a Proposta de alteração ao Regulamento 

Municipal de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas. Disse que por forma a garantir a adequada 

gestão dos recursos do Município, torna-se necessário reduzir os apoios financeiros, face aos 

constrangimentos orçamentais resultantes de uma política continuada de cortes nas transferências do 

Orçamento do Estado. Ainda que as alterações ora propostas sejam no sentido da redução dos 

montantes a transferir, a intenção do Município é de continuar a apoiar e a promover a prática 

desportiva, ainda que aumentando o grau de exigência na atribuição dos apoios, visando a valorização 

do esforço e empenho dos que se dedicam à prática desportiva. ------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente referiu ainda que face à conjuntura atual, não há outra forma de proceder senão ir 

ajustando as atividades aos orçamentos cada vez mais reduzidos. Sublinhou que no mandato anterior, 

apesar dos ajustes efetuados aos montantes deste Regulamento, o montante total transferido para as 

Associações do concelho ainda foi superior em cerca de 20% ao que havia sido transferido no mandato 

2006-2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27/06/2014  Fl.4 

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

Quanto à alteração ora proposta, disse o senhor Presidente que todas as Associações de âmbito 

desportivo existentes no concelho foram contactadas para se lhes dar conhecimento da proposta de 

ajuste a efetuar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente, a propósito da necessidade de efetuar ajustamentos nos montantes a 

transferir, realçou que o interesse da Câmara será sempre no sentido de apoiar os agentes culturais e 

desportivos do concelho, dado que são parceiros fundamentais para o bem-estar da população. Nesta 

perspetiva, se se vierem a alterar, para melhor, as condições atuais, serão sempre possíveis novos 

ajustamentos em conformidade. Disse ainda o senhor Vice-Presidente que em sua opinião são 

preferíveis alguns ajustes nas transferências, no sentido da compatibilização destas com os orçamentos 

municipais, do que terem de ser tomadas medidas drásticas no futuro, como por exemplo suprimir a 

concessão de qualquer apoio regulamentar ou deixar de conceder transportes. Realçou que “não é de 

ânimo leve que se tomam estas medidas” e que as Associações terão de se ajustar à realidade que é 

difícil para todos, esperando que a situação não se agrave mais. ------------------------------------------------------

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

O senhor Presidente clarificou que quando referiu um aumento de cerca de 20% no montante dos 

apoios, no mandato anterior relativamente ao mandato de 2006-2009, está a ter em conta apenas as 

transferências financeiras e não os apoios em espécie, como por exemplo transportes (motoristas e 

combustível), impressão de cartazes, cedência de equipamentos, etc.. ----------------------------------------------

- 

O senhor Vereador João Penetra disse perceber a argumentação para justificar os ajustes embora tenha 

verificado que nesta proposta de alteração existem situações em que os cortes são elevados. ---------------

- 

O senhor Presidente disse que a análise baseada em números relativos é sempre complexa pois 

enquanto que nos “apoios regulares” as reduções são na ordem dos 10%, nalgumas majorações (não 

consideradas atividade regular) é de facto maior a percentagem de redução. Contudo, mesmo nas 

majorações, ainda há situações em que não se verificou qualquer redução, como no caso “dos 20% 

relativos aos treinadores”, uma vez que a “questão dos treinadores é muito valorizada pelos clubes”. -----

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

O senhor Presidente salientou que apesar dos ajustes propostos, a convicção do executivo é que não 

está posta em causa a continuidade das atividades de qualquer Associação. ---------------------------------------

------- 

O senhor Vereador João Penetra disse que uma vez que a “situação atual não é a melhor”, preocupa-o 

bastante a ocupação dos jovens e elogia quem tem disponibilidade e “carolice” para os acompanhar … --- 
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A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa disse que o desporto é determinante para a vertente 

educativa e cultural, com especial destaque para os desportos em equipa. Em situações de crise, é 

frequente agravarem-se os comportamentos sociais e a tendência é no sentido do aumento dos desvios 

para a marginalidade. Assim, neste tempo problemático em que os orçamentos das Autarquias estão 

diminuídos tal como os das famílias e das empresas, disse esta Vereadora que por parte da Câmara não 

deveria ocorrer qualquer diminuição dos apoios, ainda que perceba a argumentação aduzida para as 

alterações propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente exibiu um gráfico que contempla as transferências para o Município, provenientes 

do Orçamento do Estado, sublinhando que em 2014 as mesmas sofreram uma diminuição de 112.255,00 

€ relativamente a 2013 e uma diminuição de mais de meio milhão de euros (cerca de 550.000,00 €) 

relativamente a 2010, pelo que não é possível manter os mesmos níveis de apoio. Disse ainda o senhor 

Presidente que é importante frisar que a Autarquia não está, de modo algum, a reduzir a sua política de 

apoio à cultura e ao desporto mas sim a ajustar-se à realidade, face ao decréscimo de receitas do 

Orçamento do Estado que tem vindo a sofrer. No mandato 2009 – 2013, as transferências para as 

Associações ascenderam a cerca de 1.200.000,00 €. ------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador João Penetra, reportando-se ao aumento referido pelo senhor Presidente de cerca de 

20% nas transferências para as Entidades no mandato 2009-2013 face ao mandato 2006-2009, 

perguntou a que se deve esse aumento, concretamente se aumentou a atividade ou o número de 

entidades apoiadas. O senhor Presidente disse não ter dados exatos que lhe permitam responder à 

pergunta pois baseou-se apenas na soma das transferências processadas em cada mandato. Disse ser 

sua convicção que uma vez que as Entidades beneficiárias foram sensivelmente as mesmas, o aumento 

da verba transferida ficará provavelmente a dever-se ao acréscimo do número de atividades em algumas 

delas e também ao investimento realizado. ----------------------------------------------------------------------------------

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

Votada a proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Apoio Financeiro às Modalidades 

Desportivas, foi a mesma aprovada com três votos favoráveis e dois votos contra, por parte dos 

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

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

Ponto seis) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 11 relativo à Empreitada de Requalificação 

do Centro Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade o auto de medição n.º 

11 relativo à Empreitada de Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo, no montante de 

6.183,96 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto sete) 8.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada a 

oitava proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ---------------------------------------------------------------- 

Ponto oito) Proposta de transferência de verba para a CULARTES – Cooperativa Cultural, CRL (diversas 

atividades) –  Com quatro votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, 

foi deliberado transferir para a CULARTES – Cooperativa Cultural, CRL, a importância de 8.500,00 € como 

comparticipação nas despesas de atividades desenvolvidas a nível cultural e educacional. --------------------- 

Ponto nove) Proposta de aprovação do Relatório Final relativo à Empreitada de Reutilização do Paço 

dos Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas – A Câmara deliberou 

por unanimidade aprovar o Terceiro Relatório Final relativo à Empreitada de Reutilização do Paço dos 

Henriques, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Jardins, em Alcáçovas que lhe foi apresentado 

juntamente com todas as peças que constituem este processo. Também por unanimidade deliberou 

aprovar todas as propostas constantes do Relatório e adjudicar a Empreitada à Empresa CVF – 

Construtora de Vila Franca, Lda. Pelo montante de 1.101.664,41 €. --------------------------------------------------- 

Presença de Público: Esteve presente o senhor Martinho Pão-Mole. ------------------------------------------------- 

 

--- 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, 

 

 


