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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 20/2014 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 27 / 08 / 2014 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA                        

HORA DE ABERTURA: 16,00 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 17,15 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  

 - PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO e ROSA MARIA PIMENTEL  
    BARROS DA COSTA, por motivo de férias e por motivo de 

doença, respetivamente  

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 21/08/2014 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 4.224,77 € 

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 ................................................................................................................. 607.104,19 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ....................................................................................................................  330.381,91 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ......................................................................................................................    4.417,98 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 7.325,97 € 

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  ....................................................................................................................... 92.427,44 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006535950  ....................................................................................................................... 17.023,39 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  .......................................................................................................   62.840,78 €   

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  ......................................................................................................................    2.733,90 € 

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ...................................................................................................................   808,61 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ....................................................................................................................  3.573,55 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  .................................................................................................................    9.363,67 € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...........................................................................................................................   421,46 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................................................ 611.328,96 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................. 472.517,53 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 138.811,43 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às dezasseis horas, 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 13 de agosto de 2014;  ------------------------ 

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 dos despachos do senhor Presidente que concederam apoios em espécie 

(cedência de transporte a diversas entidades);  ------------------------------------------------------------------------- 

6. Proposta de aprovação da relação dos alunos beneficiários de Ação Social Escolar no ano letivo de 

2014/2015;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Proposta de aprovação dos Circuitos Especiais de Transportes Escolares para o ano letivo de 

2014/2015;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso;  ----------------------------------- 

9. Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso;  ----------------------------------- 

10. 8.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;  -------------------------------------------------- 

11. 11.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais;  ---------------------------------------------------- 

12. 15.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  -------------------------------------------------------------- 

13. Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas;  ------------------------ 

14. Proposta de transferência de verba para a Associação de Cantares Populares Seara Nova.  ---------------- 

O senhor Presidente informou que os senhores Vereadores Paulo Manzoupo e Rosa Costa se encontram 

ausentes, o primeiro por motivo de férias e a segunda por motivo de doença, pelo que propôs a 

justificação das respetivas faltas. Por escrutínio secreto do qual resultou unanimidade, foram as faltas 

justificadas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 referiu que foi abordado pelo munícipe, senhor Adelino Timóteo, 

residente em Alcáçovas, o qual disse que já tentou falar com o senhor Presidente sobre uma vedação 

existente na azinhaga que dá acesso à sua propriedade, não tendo conseguido. ----------------------------------

- O senhor Presidente disse ter conhecimento da deslocação deste senhor ao Município para o 

atendimento quando ele se encontrava de férias, tendo no entanto ficado agendado o seu atendimento 

para o próximo dia 5 de setembro.   --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- O senhor Vereador João Pereira referiu já ter falado pessoalmente com este senhor, sobre o assunto 

apresentado, tendo inclusivamente ido ao local para se inteirar da situação.  -------------------------------------- 

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 13 de agosto de 2014 – A 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 13 de 

agosto de 2014.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Vereador João Pereira informou que 

esteve presente no encontro de grupos corais organizado pelo Grupo Coral dos Trabalhadores de 

Alcáçovas, o qual decorreu no dia 16 de agosto no recinto das Festas de S. Geraldo, as quais decorreram 

em simultâneo.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 19 de agosto participou numa reunião do Conselho Diretivo 

da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, que decorreu em Cuba. --------------------------  ---

---- 

- O senhor Presidente informou também que no dia 22 de agosto, conjuntamente com o senhor 

Vereador João Pereira, estiveram na entrega dos diplomas aos monitores que participaram no Projeto 

SUMMER 2014 das três freguesias do concelho, onde estiveram também representantes das demais 

entidades parceiras. Adiantou o senhor Presidente que os miúdos acamparam na Quinta da Joana, na 

noite de sexta para sábado, tendo neste dia sido servido um almoço volante para todos, onde ele 

participou assim como representantes das entidades parceiras deste projeto. Referiu ainda o senhor 

Presidente que, não tendo ainda sido realizada a reunião de avaliação da atividade, a opinião 

generalizada é de que a mesma foi bastante positiva.  ---------------------------------------------------------------------

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

- O senhor Vereador João Penetra, enquanto Presidente da Associação Terra Mãe, disse que este ano, 

em Alcáçovas, esta atividade correu melhor do que no ano passado, não sabendo contudo como 

decorreu em Viana e Aguiar. Referiu ainda este Vereador que no próximo ano a coordenação inicial da 

atividades deverá ser melhorada.  -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

- O senhor Presidente referiu-se à Lei n.º 53/2014, publicada no Diário da República no dia 25 de agosto 

corrente, que aprova o regime jurídico da recuperação financeira municipal, regulamentando o Fundo de 

Apoio Municipal (FAM). Referiu o senhor Presidente que a criação do Fundo de Apoio Municipal (FAM) 
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pelo Governo, irá asfixiar ainda mais as Autarquias obrigando-as a reduzir os apoios às populações e aos 

mais carenciados e a piorar os serviços básicos essenciais, bem como à redução do seu pessoal, entre 

outros aspetos. Com o argumento de socorrer um número diminuto de Autarquias, irão ser asfixiadas 

com as respetivas contribuições para o FAM um número ainda superior de Autarquias. Mesmo as que 

têm cumprido todas as exigências impostas na sequência da Troika, como é o caso desta Autarquia, 

sentem cada vez mais dificuldades e a contribuição para o Fundo de Apoio Municipal (FAM) vem agravá-

las ainda mais.  No caso do Município de Viana do Alentejo essa contribuição rondará os 50 mil euros 

anuais, durante sete anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador João Pereira informou que, hoje mesmo, a TVI esteve a fazer uma reportagem em 

Alcáçovas sobre a Universidade Sénior, cujos alunos andam a angariar fundos para uma viagem a 

Londres, tendo ele concedido uma entrevista. Adiantou que na próxima segunda-feira os alunos daquela 

Universidade Sénior se deslocam a Lisboa a fim de participarem no programa da tarde da TVI, 

apresentado por Fátima Lopes.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 dos despachos do senhor Presidente que concederam apoios em 

espécie (cedência de transporte) a diversas entidades – A Câmara deliberou por unanimidade ratificar 

os despachos do senhor Presidente que concederam os apoios em espécie (cedência de transporte) às 

seguintes Associações: 

1 – Dia 26 de julho – Cedência do autocarro de 36 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Feminino 

“Paz e Unidade” a Pias, com o objetivo de realizarem uma atuação. Custo: 85,88 €;  --------- - ------------------- 

2 – Dia 3 de agosto – Cedência do autocarro de 36 lugares para uma deslocação da Fanfarra da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo a São Sebastião da Giesteira, 

com o objetivo de realizarem uma atuação. Custo: 47,99 €;  ------------------------------------------------------------- 

3 – Dia 9 de agosto – Cedência do autocarro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Velha 

Guarda de Viana do Alentejo a São Marcos do Campo (Reguengos de Monsaraz), com o objetivo de 

realizarem uma atuação. Custo: 69,65 €;  ------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – Dia 17 de agosto – Cedência do autocarro de 36 lugares para uma deslocação da Fanfarra da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo a Évora, com o objetivo de 

realizarem uma atuação. Custo: 56,29 €.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto seis) Proposta de aprovação da relação dos alunos beneficiários de Ação Social Escolar no ano 

letivo de 2014/2015 – Com base numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara aprovou por unanimidade a listagem dos alunos que irão beneficiar de Ação Social Escolar no 

ano letivo de 2014/2015, bem como seu enquadramento nos respetivos escalões, a qual se encontra em 

anexo à presente ata como sua parte integrante.  ------------------------------------------------------------------------  

Ponto sete) Proposta de aprovação dos Circuitos Especiais de Transportes Escolares para o ano letivo 

de 2014/2015 – Com base numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara 

aprovou por unanimidade os circuitos especiais de transportes escolares para o ano letivo de 2014/2015, 

os quais são os seguintes: 

1) Circuito n.º 1 de Alcáçovas: 1.º Ciclo do Ensino Básico – 60 km; 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico – 36 

km. Total – 96 km;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Circuito n.º 2 de Alcáçovas: 1.º Ciclo do Ensino Básico – 56 km; 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico – 164 

km. Total – 220 km;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Circuito n.º 1 de Viana do Alentejo: 1.º Ciclo do Ensino Básico – 42 km; 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico – 60 km. Total – 102 km;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

4) Circuito n.º 2 de Viana do Alentejo: 1.º Ciclo do Ensino Básico – 44 km; 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico – 92 km. Total – 136 km.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos termos da 

proposta enviada pela Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir o cartão social do reformado, pensionista e idoso aos seguintes munícipes: 

A) de Aguiar: 

- António José Azinheira Mendes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) de Alcáçovas: 

- Maria de Jesus Banha Casaca;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Mariana Penetra Dâmaso.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos termos 

da proposta enviada pela Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por 

unanimidade proceder à renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso aos seguintes 

munícipes de Viana do Alentejo: 

- Francisco António;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Josué António Francisco Melgão;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Joaquim Manuel Velhote Manilhas; -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Gertrudes Rosa Toscano;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Manuel Alberto dos Santos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) 8.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com a abstenção do 

senhor Vereador João Penetra e dois votos favoráveis, foi aprovada a oitava proposta de alteração ao 

Plano Plurianual de Investimentos.  --------------------------------------------------------------------------------------------   

Ponto onze) 11.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com a abstenção do 

senhor Vereador João Penetra e dois votos favoráveis, foi aprovada a décima primeira proposta de 

alteração ao Plano de Atividades Municipais.  -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto doze) 15.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Antes da apreciação e aprovação 

da alteração ao orçamento da despesa a que este ponto se refere, foi presente uma proposta do senhor 

Presidente referindo que … atendendo à absoluta necessidade de reforço de rubricas orçamentais para 

fazer face à aquisição de bens e serviços, propõe que da rubrica 01.01.04.04 – Recrutamento de Pessoal 

para novos postos de trabalho, com a dotação inicial de 16.140,00 €, seja retirada a verba de 6.400,00 €.   

Refere também aquela proposta que, dado que na reunião de 15 de janeiro de 2014 esta Câmara 

deliberou sobre o montante máximo para fazer face aos encargos com o recrutamento de trabalhadores 

para novos postos de trabalho, tendo fixado esse montante em 16.140,00 €, se aprove a redução da 

referida verba nos termos acima descritos. Esta proposta surge em virtude de o Município estar a 

reanalisar a abertura de procedimento concursal para provimento de um posto de trabalho de Técnico 

Superior com Licenciatura em Assessoria.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

Assim, o senhor Presidente pôs esta proposta a votação, tendo a mesma sido aprovada com dois votos 

favoráveis e a abstenção do senhor Vereador João Penetra.  -----------------------------------------------------------  

Seguidamente foi a 14.ª proposta de alteração ao orçamento da despesa, já com a retirada da verba 

acima referida, posta a votação tendo a mesma sido aprovada com dois votos favoráveis e a abstenção 

do senhor Vereador João Penetra.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas – A 

Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas a 

importância de 11.250,00 €, correspondente à 2.ª tranche (50%) do apoio que o Município se 

comprometeu a prestar na reunião de 5 de setembro de 2013 quanto à recuperação de parte da fachada 

da Igreja Matriz de Alcáçovas. O apoio total foi, pois de 22.500,00 €, importância correspondente a 15% 

do custo total da obra, a qual será financiada por fundos comunitários. --------------------------------------------- 

Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Associação de Cantares Populares Seara Nova 

– A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Cantares Populares Seara Nova a 

importância de 3.400,00 €, para fazer face a parte das despesas com uma grande reparação a efetuar na 

sua sede.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas e quinze minutos, tendo a 

minuta desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.  ----------------------------------------------  

 

      Eu,                                                                                           , Assistente Técnico, a subscrevi. 

 

 

O Presidente, 

 

 

Os Vereadores, 

 

 
















