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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 01/2014 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 02 / 01 / 2014 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 

VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 

                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 

                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 

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

 FALTAS JUSTIFICADAS 

- ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, Vereadora, 
  por motivo de férias 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 27/12/2013 

 

CAIXA  ......................................................................................................................................................................................................... 3.892,63 € 

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  ......................................................................................................................................... 269.612,95 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ................................................................................................................................................   8.008,12 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ............................................................................................................................................... .38.766,51 € 

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

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ..................................................................................................................................................... 930,72 € 

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 ................................................................................................................................................ 91.538,11 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006535950 ................................................................................................................................................ 12.564,46 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  .................................................................................................................................  34.913,30 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006549950 ................................................................................................................................................................  € 

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  ...................................................................................................................................................   779,23 € 

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049........................................................................................................................................... 3.116,81 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ............................................................................................................................................   2.026,32 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..............................................................................................................................................   796,82 € 

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

B. E. S. – CONTA N.º 0007/00102934558  ....................................................................................................................................................   387,02 € 

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

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ................................................................................................................................................................. 273.505,58 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ..................................................................................................................................................................... 105.444,24 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ............................................................................................................................................................ 168.061,34 € 
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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 18 de dezembro de 2013;  -------------------- 

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

4)   Conhecimento da relação de despachos proferidos no uso de competência subdelegada em matéria 

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

5)  Proposta de aprovação do auto de medição n.º 9, relativo à Empreitada de Requalificação do Centro 

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

6)  Proposta de constituição de Fundos de Maneio destinados ao pagamento de pequenas despesas 

correntes, urgentes e inadiáveis, no ano de 2014. -------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que a falta da senhora Vereadora Rosa Barros da Costa se deve a motivos 

de férias. Tendo proposto a respetiva justificação, foi a falta justificada por unanimidade mediante 

votação por escrutínio secreto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: -------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador João Penetra informou que a tomada de posse dos novos órgãos sociais da 

Associação Terra Mãe ocorrerá no próximo dia 6 de janeiro. Referiu que em virtude de não ter sido 

apresentada qualquer lista aquando do primeiro ato eleitoral, os sócios manifestaram confiança no 

trabalho realizado pelos órgãos até então em funções o que motivou a respetiva recandidatura, embora 

com pequenas alterações na composição da Mesa da Assembleia Geral e no Conselho Fiscal.  --------------  

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 desta reunião em minuta, no final da mesma, 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 18 de dezembro de 2013 – 

Este ponto foi retirado da ordem de trabalhos dado que a ata relativa à reunião ordinária de 18 de 

dezembro de 2013 não foi previamente distribuída.   ----------------------------------------------------------------------- 

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 19 de 

dezembro, o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Dr. Bruno Borges – esteve presente no almoço 

de Natal do Agrupamento de Escolas do concelho de Viana do Alentejo.  -------------------------------------------- 

- Também no dia 19 de dezembro teve lugar uma reunião do Conselho Municipal de Juventude.  ------------ 
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- Ainda no dia 19 de dezembro, a convite da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, a Câmara fez-se 

representar no lanche de Natal com idosos desta freguesia.  ------------------------------------------------------------ 

- O senhor Vereador Paulo Manzoupo, no dia 19 de dezembro, esteve presente em Constância, na sessão 

solene de entrega de viaturas a Associações de Bombeiros que obtiveram financiamento no âmbito do 

Programa Operacional Temático Valorização do Território 2007-2013. Presidiu à sessão o Senhor 

Secretário de Estado da Administração Interna. A Associação de Bombeiros de Viana do Alentejo recebeu 

um novo veículo Tático Tanque Florestal que contou também com a comparticipação deste Município no 

montante correspondente a 15%, correspondente à contrapartida nacional no montante de 21.832,44 €, 

sendo o montante total da candidatura de 145.549,50 €. Para além deste Município, receberam também 

viaturas as Associações de Bombeiros de Évora, Gavião, Portalegre, Campo Maior, Elvas, Estremoz, 

Sousel, Cartaxo, Azambuja e Rio Maior.  ------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 20 de dezembro reuniu com a Dr.ª Teresa Caldas D’Almeida, 

Diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, a Dr.ª Patrícia e o senhor Enfermeiro 

Fernando, na sequência do pedido de reunião apresentado pela Câmara, há bastante tempo, à 

Administração Regional de Saúde do Alentejo. Foram referidos os assuntos recorrentes, nomeadamente 

a falta de médicos, o facto relatado pelo senhor Vereador João Pereira sobre as pessoas terem de 

esperar na Rua, logo de manhã, em Alcáçovas, pelo atendimento no Centro de Saúde; as credenciais de 

transporte de doentes não urgentes e a possibilidade de oferta do serviço gratuito de fisioterapia. 

Quanto a este último aspeto, apesar da existência de equipamentos novos por utilizar, foi dito que as 

restrições orçamentais atuais não permitem adotar o modelo de Reguengos onde foi celebrado um 

contrato de prestação de serviços entre a Administração Regional de Saúde e o Fisioterapeuta. Foi 

apresentada uma proposta alternativa no sentido da divisão de custos entre os Municípios de Viana e 

Portel. Disse o senhor Presidente que a concretização da mesma se revela algo complexa pois os 

orçamentos municipais, cada vez mais reduzidos, têm que responder prioritariamente às competências 

próprias dos Municípios. Disse ainda o senhor Presidente que na reunião foram assumidas as deficiências 

existentes no funcionamento dos equipamentos do Centro de Saúde: o ar condicionado encontra-se 

avariado e não existe água quente. Foi transmitida a intenção de proceder à aquisição individual de 

aparelhos de ar condicionado se não fôr possível efetuar a adjudicação, em conjunto, à empresa 

fornecedora dos aparelhos existentes. Quanto à situação em Alcáçovas, os responsáveis referiram a 

existência de deficiente coordenação e de falta de pessoal administrativo. Quanto à falta de médicos, os 

mesmos responsáveis referiram que não se vislumbra solução imediata embora exista a possibilidade de 

algum reforço quando terminar o internato de alguns médicos. Relativamente às credenciais de 

transporte de doentes não urgentes, os responsáveis ficaram de averiguar os números, pois neste 
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concelho essas credenciais são em número substancialmente menor do que noutras localidades do 

distrito, de dimensão semelhante. Disse o senhor Presidente que nesta matéria o que se pretende é ir 

acompanhando e pressionando a Entidade que é efetivamente responsável por esta matéria, 

concretamente o Ministério da Saúde.      ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou ter participado no jantar de Natal da Junta de Freguesia de Viana, que 

decorreu no passado dia 20 de dezembro.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 21 de dezembro, a Câmara também esteve representada no almoço de Natal da Associação de 

Reformados de Alcáçovas, na Festa de Natal da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas e no jantar de 

Natal da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana.  --------------------------------------------- 

- No dia 22 de dezembro, a Câmara esteve representada no almoço de Natal da Junta de Freguesia de 

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

Ponto quatro) Conhecimento da relação de 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 de 

administração urbanística.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Ponto cinco) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 9, relativo à Empreitada de Requalificação 

do Centro Histórico de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade o auto de medição n.º 9 

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

175.141,62 €.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto seis) Proposta de constituição de Fundos de Maneio, destinados ao pagamento de pequenas 

despesas correntes, urgentes e inadiáveis, no ano de 2014 – Nos termos do Regulamento relativo à 

constituição de fundos de maneio, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a constituição de três 

fundos de maneio, destinados apenas à realização de pequenas despesas correntes, urgentes e 

inadiáveis e com as especificidades seguintes: 

1) Montante: 1.000,00 € 

Responsável: Maria Luisa Marques Mira Ferreira, assistente Técnica afeta à Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano. 

Rúbricas de classificação económica: 

Aquisição de Bens: 

02.01.02 – Combustíveis e lubrificantes: »100,00 € 

02.01.02.01 – Gasolina » 50,00 € 

02.01.02.02 – Gasóleo » 50,00 € 

02.01.05 – Alimentação – refeições confecionadas » 200,00 € 
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02.01.08 – Material de escritório » 50,00 € 

02.01.14 – Outro material – peças » 100,00 € 

02.01.18 – Livros e documentação técnica » 50,00 € 

02.01.01 – Outros bens » 100,00 € 

Aquisição de Serviços: 

02.02.13 – Deslocações e estadas » 200,00 € 

02.02.25 – Outros serviços » 200,00 € 

2) Montante: 1.000,00 € 

Responsável: Maria Salomé Correia Pires, Secretária do Presidente da Câmara afeta ao Gabinete de 

Apoio à Presidência. 

Rúbricas de classificação económica: 

Aquisição de Bens: 

02.01.02 – Combustíveis e lubrificantes: » 150,00 € 

02.01.02.01 – Gasolina » 50,00 € 

02.01.02.02 – Gasóleo » 100,00 € 

02.01.08 – Material de Escritório » 100,00 € 

02.01.12 – Material de transporte – peças » 50,00 € 

Aquisição de Serviços: 

02.02.11 – Representação dos Serviços » 300,00 € 

02.02.13 – Deslocações e Estadas » 200,00 € 

02.02.25 – Outros Serviços » 200,00 € 

3) Montante: 1.500,00 € 

Responsável: José Luís Curto Banha, Encarregado Operacional afeto à Divisão de Infraestruturas 

Municipais e Serviços Urbanos. 

Rúbricas de classificação económica: 

Aquisição de Bens: 

02.01.02 – Combustíveis e lubrificantes: » 150,00 € 

02.01.02.01 – Gasolina » 75,00 € 

02.01.02.02 – Gasóleo » 75,00 € 

02.01.12 – Material de transporte – peças » 300,00 € 

02.01.14 – Outro material – peças » 300,00 € 

02.01.21 – Outros bens » 300,00 € 

Aquisição de Serviços: 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/01/2014  Fl.6 

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

02.02.03 – Conservação de bens » 200,00 € 

02.02.10 – Transportes – portagens » 150,00 € 

02.02.25 – Outros serviços » 100,00 € 

 

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas e trinta minutos, 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, 

 

 


