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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 
______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 01/2013 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 02 / 01 / 2013 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 

VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 

                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 

                          ESTÊVÃO MANUEL MACHADO PEREIRA 

                          JOSÉ JACINTO BENTO GRAVE 

HORA DE ABERTURA: 14,30 HORAS                                        HORA DE ENCERRAMENTO: 16,00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 27 / 12 / 2012 

 

CAIXA  ........................................................................................................................................................................................................................................ 4.407,69 € 

FUNDOS DE MANEIO  ................................................................................................................................................................................................................ 3.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA LUISA MARQUES MIRA FERREIRA  ............................................................................................................................................ 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 2 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES  .......................................................................................................................................................... 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 3 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA  .................................................................................................................................................................... 1.500,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  .......................................................................................................................................................................1.465.571,94 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................................................................................    267.195,33 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ...........................................................................................................................................................................       29.473,26 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005455530 .................................................................................................................................................................................. 6.352,49 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005496230 .................................................................................................................................................................................. 2.582,62 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .................................................................................................................................................................................. 1.090,27 € 

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 ................................................................................................................................................................................ 26.593,61 € 

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  ................................................................................................................................................................................ 20.611,14 € 

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ..........................................................................................................................................................................  6.999,26 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ............................................................................................................................................................................ 51.360,67 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................................................................................... 17.717,15 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44276959276  ......................................................................................................................................................................... 700.000,00 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44276961733  ......................................................................................................................................................................... 150.000,00 € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/00102934558  ..................................................................................................................................................................................   9.810,61 € 

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

B. E. S. – CONTA N.º 0007/100330801230  ............................................................................................................................................................................. 100.000,00 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................................................................................  1.469.979,63 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................................................................................  1.388.985,64 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................................................................................. 80.993,99 € 
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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) Aprovação da ata da reunião anterior;  ------ ----------------------------------------------------------------------------- 

2) Informação sobre a atividade da Câmara;  --------- ------------------------------------------------------------------------ 

3) Conhecimento dos despachos proferidos no uso de competência subdelegada em matéria de 

administração urbanística;  --------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Aprovação da ata em minuta; ------------ ------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Proposta de atribuição de cartão social do reformado, pensionista e idoso;  ----------------------------------- 

6) Proposta de renovação de cartão social do reformado, pensionista e idoso;  ---- -------------------------------- 

7) Proposta de emissão de parecer relativo a candidatura apresentada no âmbito do PRAIE – Programa 

de Apoio ao Investimento Empresarial do concelho de Viana do Alentejo, por parte de PRINTALENTEJO – 

Regeneração de Consumíveis Informáticos, Ld.ª;  ---------------------------------------------------------------------------  

8) Proposta de protocolo a celebrar entre este Município e a Direção Geral das Infraestruturas e 

Equipamentos do Ministério da Administração Interna (cedência de edifício / Posto Territorial da GNR de 

Viana do Alentejo).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente informou não existirem ainda condições para analisar a proposta de Protocolo a 

celebrar entre este Município e a Direção Geral das Infraestruturas e Equipamentos do Ministério da 

Administração Interna sobre a cedência do edifício do Posto Territorial da GNR de Viana do Alentejo, pelo 

que o ponto 8 da ordem de trabalhos desta reunião será retirado.  --------------------------------------------------  

O senhor Presidente propôs a inclusão na ordem de trabalhos dos seguintes pontos adicionais:  

9) Proposta de fixação do preço de venda do livro “A Atividade Física e o Desporto em Viana do Alentejo: 

80 anos de história”, de Luis Filipe Martins Branco; ------------------------------------------------------------------------- 

10) Proposta de fixação do preço do livro “A Vila de Alcáçovas – Memórias dos seus Forais”, de Maria 

Alegria Fernandes Marques.  ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 

Tendo a Câmara reconhecido urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, aprovou por 

unanimidade a sua inclusão na ordem do dia nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.  ----------- --------------------------------- 

Ponto um) Aprovação da ata da reunião anterior – Com a abstenção do senhor Vereador Estêvão 

Pereira por não ter estado presente, a Câmara aprovou com quatro votos favoráveis a ata número vinte 

e oito relativa à reunião ordinária realizada no dia dezanove de dezembro de dois mil e doze.  -------------  

Ponto dois) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que 

conjuntamente com o senhor Vice-Presidente participou no jantar de Natal da AMCAL – Associação de 

Municípios do Alentejo Central, que decorreu no dia 19 de dezembro, em Vila de Frades.  -------------------  
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- O senhor Presidente informou também que o Município, em conjunto com a Junta de Freguesia de 

Viana do Alentejo e a Associação Terra Mãe, participou no dia 20 de dezembro na entrega de Cabazes de 

Natal. Referiu que em 2012 não se verificou a iniciativa do ano passado, promovida pela Associação 

Comercial do Distrito de Évora, no sentido da poupança da redução da iluminação pública ser 

encaminhada para os mais necessitados e daí que se tivesse optado por colaborar deste modo.  -----------  

- Referiu-se o senhor Presidente à realização da sessão ordinária de dezembro da Assembleia Municipal 

que teve lugar no dia 20.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou também que no dia 21 de dezembro teve lugar uma reunião entre o 

Município, a Junta de Freguesia de Alcáçovas e a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, ERT, no 

âmbito da candidatura da arte chocalheira a Património Cultural Imaterial da Humanidade.  ----------------  

- O senhor Presidente referiu-se também à participação da Câmara no jantar de Natal da Junta de 

Freguesia de Viana do Alentejo, no dia 21 de dezembro e à participação do senhor Vice-Presidente no 

almoço da Associação de Reformados de Alcáçovas, no dia 22 de dezembro.  ------------------------------------  

- Referiu-se ainda o senhor Presidente à participação da Câmara no almoço de Natal promovido pela 

Junta de Freguesia de Alcáçovas, que teve lugar no dia 23 de dezembro, na Casa Santos Murteira, em 

Alcáçovas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Estêvão Pereira pediu que quando for possível lhe seja dada a informação sobre as 

horas extraordinárias e ajudas de custo dos trabalhadores, referentes a 2012.  ----------------------------------  

Ponto três) Conhecimento dos despachos proferidos 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 e administração urbanística. --  

Ponto quatro) 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 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.  --------------------------------------------  

Ponto cinco) Proposta de atribuição de cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com base 

numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir o cartão social do reformado pensionista e idoso ao munícipe de Alcáçovas – Filipe 

José Veladas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade proceder à renovação do cartão social do reformado pensionista e idoso do munícipe de 

Viana do Alentejo – Marias Júlia Pires.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto sete) Proposta de emissão de parecer relativo a candidatura apresentada no âmbito do PRAIE – 

Programa de Apoio ao Investimento Empresarial do concelho de Viana do Alentejo, por parte de 

PRINTALENTEJO – Regeneração de Consumíveis Informáticos, Ld.ª – A Câmara deliberou por 

unanimidade dar parecer favorável à candidatura apresentada pelo promotor PRINTALENTEJO – 

Regeneração de Consumíveis Informáticos, Ld.ª ao PRAIE – Programa de Apoio ao Investimento 

Empresarial no concelho de Viana do Alentejo. Pretende o promotor um financiamento de 25.000,00 € 

para fazer face às necessidades de tesouraria no quotidiano da sua empresa que se dedica à regeneração 

de consumíveis informáticos, ao comércio e reparação de equipamentos informáticos e à 

comercialização de materiais e equipamentos de escritório.  ----------------------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de protocolo a celebrar entre este Município e a Direção Geral das Infraestruturas 

e Equipamentos do Ministério da Administração Interna (cedência de edifício / Posto Territorial da 

GNR de Viana do Alentejo) – Conforme informação do senhor Presidente, este ponto foi retirado da 

ordem de trabalhos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de fixação do preço de venda do livro “A Atividade Física e o Desporto em Viana 

do Alentejo: 80 anos de História”, de Luis Filipe Martins Branco – A Câmara deliberou por unanimidade 

fixar em 10,00 € o preço do livro da autoria de Luis Filipe Martins Branco – “A Atividade Física e o 

Desporto em Viana do Alentejo: 80 anos de História”.  ------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de fixação do preço do livro “A Vila de Alcáçovas – Memórias dos Seus Forais”, de 

Maria Alegria Fernandes Marques – A Câmara deliberou por unanimidade fixar em 17,00 € o preço do 

livro da autoria de Maria Alegria Fernandes Marques – “A Vila de Alcáçovas – Memórias dos Seus Forais”. 

 

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

aprovada por unanimidade no final da mesma. --------------------------------------------------------------------------- 

 

      Eu,                                                                                  , Chefe da DGR, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

Os Vereadores, 

 

 


