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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________
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____________

___________

ATA N.º 01/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 02/01/2020

PRESENÇAS
PRESIDENTE: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA, Vice-Presidente da Câmara
VEREADORES: PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
JOAQUIM MARIA PINTO BENTO
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 15:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS:

FALTAS INJUSTIFICADAS

- BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO, Presidente da
Câmara e JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ, Vereador, ambos por
motivos de saúde.

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 26/12/2019
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.014,47 €
FUNDOS DE MANEIO ................................................................................................................................................ 3.552,00 €
FUNDO DE MANEIO 3 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA .................................................................................................... 1.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 5 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA ................................................................................. 1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 6 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES ............................................................... 52,00 €
FUNDO DE MANEIO 7 – PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO .................................................................................... 1.000,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ...................................................................................................... 1.394.981,32 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................. 345.719,01 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 .............................................................................................................. 36.791,03 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................................. 5.755,47 €
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 .............................................................................................. 139.625,41 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ................................................................................................................ 75.363,29 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ......................................................................................................... 138.371,68 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................................ 163.703,47 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ............................................................................................................. 42.520,72 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682 ............................................................................................................. 50.864,41 €
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000501-1 DPRA ......................................................................................................

-€

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214 ........................................................................................................... 277.794,49 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................................. 1.398.995,79 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................................ 1.234.165,54 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................................... 164.830,25 €
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O senhor Vice-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 04 de dezembro de 2019; ------------------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 da 37.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------6. Proposta de pedido à Assembleia Municipal de aprovação da afetação das despesas com o pessoal da
AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, em 2020; ----------------------------------------------7. Proposta de transferência de verba para a Associação Nacional de Municípios Portugueses (Quota de
2020); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que determinou uma transferência de
verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, no âmbito do Programa
Intermunicipal de Combate ao Insucesso Escolar; ---------------------------------------------------------------------9. Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
(comparticipações mensais em 2020); ------------------------------------------------------------------------------------10. Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que aprovou o 1.º Aditamento ao
Protocolo de Colaboração para Implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária; -------------11. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense, como
comparticipação no acréscimo das despesas relacionadas com a organização da XIX Romaria a Cavalo.
O senhor Vice-Presidente informou que quer o senhor Presidente, quer o senhor Vereador José Filipe
Cruz, se encontram doentes e por isso impossibilitados de comparecer a esta reunião. Propôs a
justificação das respetivas faltas. Mediante votações por escrutínio secreto, ambas as faltas foram
justificadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vice-Presidente referiu que nos termos do disposto no artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, na atual redação, o senhor Vereador Luis Miguel Duarte fez-se substituir pelo cidadão
imediatamente a seguir na ordem da lista da CDU – Senhor Joaquim Maria Pinto Bento. ---------------------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 Vice-Presidente expressou votos de um Feliz Ano Novo, em nome de todo o
executivo municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não se verificou mais nenhuma intervenção. --------------------------------------------------------------------------------
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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 04 de dezembro de 2019 – Na
reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 4 de dezembro de 2019, estiveram presentes o
senhor Presidente e os senhores Vereadores João Pereira, Paulo Manzoupo e Luis Miguel Duarte. Dado
que hoje não estão presentes nem o senhor Presidente nem o senhor Vereador Luis Miguel Duarte, não
existe quórum que permita a votação da ata em causa dado que o senhor Joaquim Maria Pinto Bento não
pode participar nessa votação porque não esteve presente na reunião a que a ata se refere, nos termos
do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Vice-Presidente informou que no dia 20
de dezembro, o Senhor Presidente recebeu o galardão de “Município Amigo do Desporto”, em Vila
Franca de Xira, onde estiveram também o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal, Miguel Bentinho e os
Técnicos Superiores de Desporto, Luís Branco e Nelson Sabarigo. De referir que este é o 4.º ano
consecutivo que o Município de Viana do Alentejo é reconhecido como “ Município Amigo do Desporto”,
pela APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto pela Cidade Social, integrando a lista dos
primeiros 27 municípios que, em 2016, receberam este galardão. O Programa “Município Amigo do
Desporto” foi criado em 2016 pela APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto e pela
plataforma Cidade Social, com o objetivo de distinguir os Municípios que desenvolvem uma política
efetiva de apoio ao desporto. Esta distinção assenta na análise de alguns parâmetros, nomeadamente,
organização desportiva, eventos, equipamentos/ instalações, desporto solidário e parcerias, entre outros.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que também no dia 20 de dezembro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo
esteve presente na cerimónia de assinatura de contratos relativos aos projetos do programa de Apoio ao
Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas – PADES, entre a Direção Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas e as Comunidades Intermunicipais do Alentejo Central, do Cávado, Lezíria do
Tejo e Médio Tejo, a qual teve lugar no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, onde também esteve
presente a Ministra da Cultura, Professora Doutora Graça Fonseca. ----------------------------------------- O senhor Vice-Presidente referiu que no dia 21 de dezembro, todo o Executivo Municipal em regime de
permanência marcou presença no Jantar de Natal da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, na Quinta
do Cerrado, em Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 23 de dezembro, o Senhor Presidente assistiu à
Cerimónia Militar da Tomada de Posse do novo Comandante Territorial de Évora, Coronel Joaquim
António Vivas, presidida pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-General Luis
Francisco Botelho Miguel. A cerimónia decorreu no Quartel da Guarda Nacional Republicana, em Évora.
- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 28 de dezembro, o Senhor Vereador Paulo Manzoupo
esteve presente na iniciativa “Cante ao Menino”, promovida pelo Centro de Ultreia de Viana do Alentejo,
onde participaram os Grupos do concelho, nomeadamente, o Grupo Coral Trabalhadores de Alcáçovas;
Grupo Coral Paz e Unidade; Grupo Coral Cantares de Alcáçovas; Grupo Coral e Etnográfico de Viana do
Alentejo; Grupo Coral Velha Guarda; Grupo Coral Feminino; Grupo de Cavaquinhos da Associação de
Cantares Populares Seara Nova e ainda o Grupo de Cantares Populares Seara Nova. ---------------------------- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 29 de dezembro, participou no evento “Cante ao
Menino”, a convite do Grupo Cantares de Alcáçovas, que se realizou na Igreja Matriz de Alcáçovas. Para
além do grupo anfitrião, a iniciativa contou com a presença do Grupo Coral Trabalhadores de Alcáçovas e
do Grupo Coral Feminino” Vozes de Barrancos.” --------------------------------------------------------------------------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 da 37.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos
favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador Joaquim Bento, a Câmara ratificou a 37.ª
proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de pedido à Assembleia Municipal de aprovação da afetação das despesas com o
pessoal da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, em 2020 – A Câmara deliberou por
unanimidade solicitar à Assembleia Municipal que manifeste o seu acordo quanto à afetação das
despesas com o pessoal da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central aos Municípios
associados, sendo de 96.839,00 € (noventa e seis mil oitocentos e trinta e nove euros) a imputação ao
Município de Viana do Alentejo (o método de imputação baseia-se na população). ----------------------------Ponto sete) Proposta de transferência de verba para a Associação Nacional de Municípios Portugueses
(Quota de 2020) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Nacional de
Municípios Portugueses a importância de 4.359,24 € (quatro mil trezentos e cinquenta e nove euros e
vinte e quatro cêntimos), referente à quota anual de 2020. ------------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que determinou uma
transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, no âmbito do
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Programa Intermunicipal de Combate ao Insucesso Escolar – A Câmara ratificou por unanimidade o
despacho do senhor Vice-Presidente exarado a 27 de dezembro de 2019 que determinou a transferência
para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, da importância de 1.795,17 € (mil
setecentos e noventa e cinco euros e dezassete cêntimos), correspondente à contrapartida deste
Município no Programa Intermunicipal de Combate ao Insucesso Escolar, objeto de Candidatura
Intermunicipal apresentada pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central ao Fundo
Social Europeu (a importância em causa corresponde ao somatório das importâncias referentes aos
meses de setembro, outubro e novembro, conforme informação da Divisão de Desenvolvimento Social e
Humano, datada de 13 de dezembro de 2019). ---------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de transferência de verba para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central (comparticipações mensais em 2020 – A Câmara deliberou por unanimidade transferir
para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, durante o ano de 2020, a importância
mensal de 5.725,79 € (cinco mil setecentos e vinte e cinco euros e setenta e nove cêntimos)
correspondente à contribuição de Município associado. ---------------------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente que aprovou o 1.º
Aditamento ao Protocolo de Colaboração para Implementação do Programa de Apoio à Redução
Tarifária – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente exarado a 27 de
dezembro de 2019, que aprovou o primeiro aditamento ao Protocolo de Colaboração para
Implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), estabelecido pelo Despacho n.º 1234A/2019, de 4 de fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos deste aditamento, o Protocolo inicial, celebrado a 1 de outubro de 2019 e que vigoraria até
31 de dezembro de 2019, passará a vigorar até 31 de março de 2020. ---------------------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense,
como comparticipação no acréscimo das despesas relacionadas com a organização da XIX Romaria a
Cavalo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou
por unanimidade transferir para a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense a importância de
559,40 € (quinhentos e cinquenta e nove euros e quarenta cêntimos), como comparticipação no
acréscimo das despesas inerentes à organização da 19.ª edição da Romaria a Cavalo. ------------------------O Senhor Vice-Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos, tendo a minuta
desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma. ---------------------------------------------------------
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, Chefe da DGR, a subscrevi.
O Presidente,

Os Vereadores,

