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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 25/2014 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 22 / 10 / 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 16/10/2014 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 4.927,26 € 

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 ................................................................................................................. 660.546,45 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ....................................................................................................................  373.611,52 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ....................................................................................................................       8.035,96 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 7.166,72 € 

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

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006535950  ....................................................................................................................... 17.625,74 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  .......................................................................................................   49.707,84 €   

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  ......................................................................................................................    4.870,63 € 

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

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  14.735,36 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ...............................................................................................................    15.349,64 € 

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

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................................................ 665.473,71 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................. 522.457,45 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 143.016,26 € 
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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 8 de outubro 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 atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso;  ------------------------------------

- 

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

- 

7.   Proposta de receção provisória das obras de Urbanização do Loteamento “Horta das Flores”, em 

Viana do Alentejo (Processo n.º 2/2001);  ---------------------------------------------------------------------------------

-------- 

8.   Proposta de redução da caução relativa às obras de Urbanização do Loteamento “Horta das Flores”, 

em Viana do Alentejo;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

9.   Ratificação dos despachos do senhor Presidente que concederam subsídios no âmbito da Ação Social 

Escolar;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.  20.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  --------------------------------------------------------------

- 

11.  12.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;  ------------------------------------------------ 

12.  14.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais;  ---------------------------------------------------- 

13.  Pedido de autorização para realização, por administração direta, da intervenção nas Azinhagas 

localizadas no tardoz da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas;  ---------------------------------------------- 

14.  Proposta de transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas;  ----------------------- 

15.  Proposta de transferência de verba para a Associação de Convívio dos Reformados de Alcáçovas.  -----

- 

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: 
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- O senhor Presidente começou por se referir ao comunicado da Comissão Concelhia do PCP de Viana do 

Alentejo, recentemente distribuído à população. Em seu entender, são lamentáveis a intriga, a falta de 

verdade e a desinformação patentes no comunicado. O senhor Presidente realçou duas afirmações do 

comunicado que evidenciam precisamente o que acabou de referir. Uma delas refere que a Câmara 

acabou com as comemorações da Semana do Idoso e outra refere que “o PCP reafirma que as suas 

políticas para a terceira idade sempre foram e serão de livre acesso para todos quantos nela queiram 

participar, sem elitismos ou discriminações. Para nós todos são iguais e todos são tratados da mesma 

forma”. Disse o senhor Presidente que da sua parte não aceita de modo algum estas criticas porque as 

mesmas apenas revelam deturpação da realidade. Disse que esta Câmara “não gere com elitismos e 

discriminações e que chega a ser surpreendente como é que o PCP pode afirmar que a Câmara acabou 

com a Semana do Idoso quando foi alargado o período das comemorações, tendo passado de uma 

semana para um mês…” Disse ainda o senhor Presidente que o PCP critica no seu comunicado a viagem 

que alguns idosos efetuaram a Londres, situação que, em sua opinião, pretende provocar a intriga entre 

as pessoas. O senhor Presidente sublinhou que a viagem realizada por alguns idosos a Londres, foi 

organizada no contexto da Universidade Sénior, criada pelo executivo PS em 2010, através da parceria 

com a Universidade de Évora. No âmbito da Universidade Sénior foi criada uma turma de Inglês, cujas 

inscrições foram abertas a todos. Os alunos, por sua iniciativa, foram angariando fundos para pagar a 

viagem e o Município, que não lhes deu qualquer apoio financeiro, ajudou em termos logísticos, 

nomeadamente com o transporte, tal como faz com as Associações de Reformados, as Escolas e outras 

Entidades. Dado que se tratou de uma ação inserida num projeto municipal, houve três Técnicas 

Superiores do Município que apoiaram os idosos nesta viagem, tendo a Câmara suportado as respetivas 

ajudas de custo, conforme legalmente previsto nas deslocações em serviço. Disse ainda o senhor 

Presidente que o PCP, ao escrever o que escreveu sobre este assunto, esqueceu-se das pessoas que 

participaram na viagem a Londres pois para elas isso constituiu uma experiência única a que 

provavelmente nunca teriam acesso… O senhor Presidente referiu que muito o surpreendeu aquilo que é 

referido no comunicado, quanto à Oficina da Criança: “O PS fechou a Oficina da Criança e acabou com os 

complementos de apoio às famílias deixando dezenas de pais e encarregados de educação sem saber o 

que fazer com as suas crianças desde o horário de saída da escola e até que os pais terminem o 

trabalho”. O senhor Presidente referiu que relativamente a este assunto foi quase tudo dito na reunião 

de Câmara, realizada no passado dia 2 de julho, na sequência das questões colocadas pela senhora 

Vereadora Rosa Barros da Costa. Também na reunião de 10 de setembro foi transmitida mais alguma 

informação quando se voltou a falar do assunto. Disse o senhor Presidente que de “forma habilidosa, 

bem à maneira do PCP”, este vem dizer que o “PS fechou a Oficina da Criança”. Dizer isto – referiu o 
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senhor Presidente – é o mesmo do que dizer que o PS fechou a Escola das Escadinhas, por exemplo… O 

senhor Presidente continuou, referindo que talvez seja oportuno recordar agora de novo o que é 

referido no relatório técnico elaborado por técnicos municipais em 2010, acerca das deficiências do 

espaço onde funcionou a Oficina da Criança, posteriormente Oficina Aberta. Esse relatório, referido na 

ata da reunião da Câmara de 2 de julho de 2014, refere o espaço como “desadequado e com deficiências 

a vários níveis, nomeadamente a falta de luz natural e de ventilação e as deficientes condições de 

salubridade e segurança”. Tendo esta oferta passado para o Centro Escolar, só o aproveitamento da 

desinformação das pessoas sem qualquer reflexão, pode explicar que o PCP venha falar deste assunto. 

Claramente que “o que rende” para o PCP é falar da Oficina da Criança e não do fecho das Escolas cujos 

serviços também passaram para o Centro Escolar. O senhor Presidente disse que aquilo que lhe parece 

ressaltar com toda a clareza é que o PS tem estado a gerir o Município num momento difícil, não 

comparável ao dito “período das vacas gordas” do tempo da CDU. Não obstante, o PS fez o maior 

investimento de sempre no concelho, reduziu a dívida bancária, não tem pagamentos em atraso 

(superiores a 90 dias) e em termos de Fundos Comunitários foi o segundo Município do distrito de Évora 

na utilização de Fundos Comunitários per capita no ano de 2013. Disse o senhor Presidente que tudo isto 

o surpreende, tanto mais pelo facto do senhor Vereador João Penetra dizer que “a sua atitude enquanto 

Vereador se pauta por trazer paz à gestão autárquica, com benefício para todos”. O senhor Presidente 

sublinhou a sua grande dificuldade em perceber o comunicado do PCP quando se sabe que o contexto 

em que o executivo PS tem gerido, é único, quer a nível da redução das receitas próprias, quer a nível da 

limitação na contratação de empréstimos, quer a nível das limitações decorrentes dos Fundos 

Disponíveis, dos pagamentos em atraso e da redução de pessoal, entre outras. ---------------------------------  

- O senhor Vereador João Pereira disse que espera que a Secção do PS de Viana do Alentejo responda ao 

comunicado e esclareça devidamente a população. Contudo, ficará registado em ata aquilo que ele 

próprio pensa sobre o assunto. Disse que há muito que acompanha a vida política e a vida autárquica 

pois o seu percurso profissional foi realizado em autarquias e do que lhe é dado observar, considera que 

os métodos do PCP não evoluíram muito nos últimos 40 anos. Contudo, os níveis de literacia do povo é 

que felizmente não são os mesmos de há 40 anos atrás e isso faz com que as pessoas avaliem, de modo 

esclarecido, o conteúdo do comunicado do PCP. Disse este Vereador que embora pareça estranho, está 

contente com este comunicado pois se decorrido um ano do início deste mandato, a oposição só tem 

para dizer aquilo que consta do comunicado, é bom sinal… Disse ainda este Vereador que há aspetos que 

constam do comunicado que quer salientar: 
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» Quanto ao executivo PS ter acabado com a Oficina da Criança, é pouco ética esta atitude, uma vez que 

são conhecidos os motivos pelos quais, num puro ato de gestão, o espaço passou a funcionar no Centro 

Escolar;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Quanto aos idosos, em seu entender, aquilo que é dito revela um enorme descaramento para com os 

próprios idosos. No passeio a Londres foi gente que nunca tinha saído daqui e que com o seu esforço, 

entusiasmo e persistência, conseguiu arranjar dinheiro para a viagem. Foram pessoas com cerca de 80 

anos que não ficarão contentes, nem elas nem as suas famílias, quando virem aquilo que a este respeito 

alguém escreveu com má intenção. A Universidade Sénior foi criada para servir todos os que mesmo 

depois de terminarem os seus percursos profissionais continuam a querer manter-se ativos e a 

valorizarem-se com a aquisição de mais conhecimentos;   --------------------------------------------------------------  

» Quanto à desorganização da Feira D’Aires, há que referir que o contexto não foi favorável e que 

ninguém poderia adivinhar o temporal que se abateu sobre Viana no sábado à tarde;  ------------------------  

» Quanto à não atribuição de stands e ao facto de existirem espaços por ocupar, tal facto fica a dever-se 

à visita da Brigada Fiscal. Houve pessoas com stands atribuídos que tiveram de se ir embora por falta de 

conformidade nos procedimentos fiscalizados.  ---------------------------------------------------------------------------  

Perguntou o senhor Vereador João Pereira se são estas questões que o PCP tem a transmitir aos 

eleitores?! Porque não falar dos temas verdadeiramente estruturantes e com impacto, nomeadamente a 

situação financeira do Município, o projeto cultural, a educação com o novo Centro Escolar, a ação 

social, a modernização administrativa, a requalificação urbana, a limpeza urbana…entre outros? Realçou 

ainda este Vereador que o PCP não evoluiu nos seus métodos e continua a trazer para a praça pública 

três ou quatro intrigas para no fim concluir que “nós é que somos bons e temos de vir para cá…” Sendo a 

população agora mais informada, “a estratégia de lançar o rastilho na confusão e na mentira, tem os dias 

contados…”. “Esta estratégia não colou e a prová-lo estão os resultados das últimas eleições 

autárquicas”. Referiu ainda o senhor Vereador João Pereira que ele e os seus colegas em regime de 

permanência, estão dedicados à causa pública a mil por cento (sendo que o Presidente ainda o está 

mais), sem qualquer interesse na valorização pessoal. Em seu entender, a oposição deveria ter um papel 

mais exigente e rigoroso, não se limitando à intriga e à mentira e não dizendo que num projeto dedicado 

aos idosos, o Município discrimina uns a favor de outros.  --------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente acrescentou que dizer que o executivo PS acabou com a Semana do Idoso quando 

se proporcionou o mês sénior, com muito mais atividades, não é uma posição coerente.  --------------------  

- O senhor Vereador João Pereira disse que tem sido feito um esforço para manter as iniciativas, 

reduzindo os respetivos custos e no caso do mês sénior assim sucedeu. Anteriormente havia o almoço-

convívio, cujo objetivo principal era efetivamente proporcionar aos idosos, momentos de 
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confraternização e lazer. Essa componente foi mantida mas sem gastar cerca de seis mil euros, como 

vinha sendo prática. Foi organizado um almoço-convívio na Quinta da Joana, com um “bailarico” tão 

apreciado pelos idosos e com um churrasco acompanhado das bebidas. Os custos foram 

substancialmente reduzidos, pois esta iniciativa custou cerca de mil euros, tendo-se cumprido o objetivo 

do convívio entre os participantes. Disse ainda o senhor Vereador João Pereira que, embora reduzindo 

custos e não tendo ultrapassado a verba estipulada para este objetivo, foram realizadas mais iniciativas 

dedicadas aos idosos, cujo programa consta em anexo à presente ata como sua parte integrante. Referiu 

também o senhor Vereador João Pereira que o Município de Viana do Alentejo é referência, a nível 

distrital, como tendo uma boa gestão autárquica. Admitindo que a oposição tem de fazer o seu papel 

politico, custa-lhe muito que tente colocar os idosos uns contra os outros!  --------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra disse também ter lido o comunicado do PCP. Referindo-se à 

intervenção do senhor Presidente quanto aos seus propósitos em termos de comportamento, reiterou a 

sua intenção de continuar a promover a paz social dentro da Câmara, até ao final do mandato. Disse este 

Vereador que é da mais elementar justiça que se reconheça que foi boa a situação financeira que o 

executivo PS herdou do executivo CDU. Disse ainda nunca ter acusado esta Câmara de não saber gerir. 

Referiu o senhor Vereador João Penetra que dentro de qualquer partido há sempre correntes e isso 

mesmo se viu recentemente com a eleição de António Costa… Disse não haver dúvidas sobre o 

crescimento do concelho entre 1994 e 2009, a vários níveis, sem aumento do endividamento (havia 

empréstimos aprovados que não foram sequer utilizados). Disse que esta postura de reconhecer o que 

está bem foi sempre a que defendeu enquanto Presidente da Câmara de Alvito, relativamente ao seu 

antecessor e era assim que desejava que sucedesse na Câmara de Viana, de maioria PS, em relação aos 

mandatos da CDU. Quanto ao comunicado em si, disse este Vereador que a Comissão Politica Concelhia 

do PCP tem direito à sua opinião, tanto em relação ao trabalho da maioria como em relação ao trabalho 

dos próprios Vereadores da CDU. É um direito que lhe assiste.  -------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente perguntou se os senhores Vereadores eleitos pela CDU subscrevem ou não o 

conteúdo do comunicado?  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra disse que a resposta a esta pergunta não pode ser de sim ou não mas 

em todo o caso sempre dirá que se revê em grande parte das coisas que lá são ditas, tendo apenas 

reservas em relação ao assunto da Semana do Idoso. Mesmo assim, sempre dirá que se fosse Presidente 

teria decerto uma politica mais em consonância com o trabalho realizado nos mandatos da CDU, nesta 

matéria. Quanto à Feira D’Aires, é claro que este ano as coisas não correram bem e não foi agradável de 

ver os feirantes junto do Santuário. Sabendo que não é fácil retirá-los de lá, no passado foi feito um 
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grande esforço para ordenar a Feira evitando que montassem as tendas junto ao Santuário e neste 

aspeto, este ano, verificou-se um enorme retrocesso.  ------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Paulo Manzoupo disse que em virtude do temporal de sábado à tarde, houve 

feirantes que perderam toda a mercadoria e outros que numa atitude de completo desespero 

solicitaram aos trabalhadores da Câmara responsáveis pela distribuição dos terrados e à própria GNR 

que lhes permitissem mudar para a zona junto ao Santuário, uma vez que os locais onde se encontravam 

estavam completamente alagados.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra, quanto à Oficina da Criança, disse que em sua opinião, aquilo que o 

PCP diz no comunicado não é referente à mudança de instalações mas sim à alteração do funcionamento 

e da oferta do serviço.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A este propósito, o senhor Presidente disse que “isso é intoxicação e falta à verdade” pois se as AEC – 

Atividades de Enriquecimento Curricular, que são da responsabilidade do Ministério da Educação, ainda 

não estão a funcionar, a Oficina Aberta, por esse motivo, também não está. -------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra disse que as opiniões que pode emitir são na qualidade de Vereador, 

uma vez que é nessa qualidade que se encontra na Câmara e que algumas das críticas feitas no 

comunicado, ele próprio já as fez, em sede de reunião de Câmara.  -------------------------------------------------  

- O senhor Presidente perguntou se há alguma coisa no comunicado com a qual os Vereadores da CDU 

não concordam.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A senhora Vereadora Rosa Costa respondeu que não está de acordo com o que é dito sobre a Semana 

do Idoso e disse que numa reunião anterior em que o senhor Vereador João Penetra faltou, foi até 

referida a programação do mês sénior. Disse ainda que uma vez que não integra a Comissão Concelhia 

do PCP, não teve qualquer intervenção na elaboração do comunicado.  --------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Pereira voltou a referir que para si o mais grave é a tentativa de pôr os idosos 

uns contra os outros. Em seu entender, todos deviam estar orgulhosos por haver pessoas no concelho 

que se organizaram e que apesar da sua idade rondar os 70-80 anos, não se inibiram de ir visitar Londres. 

- O senhor Presidente, voltando a referir-se ao que é dito no comunicado sobre o encerramento da 

Oficina da Criança, disse que por detrás desta mensagem há uma perspetiva que é de ilusionismo.  -------  

- O senhor Vereador João Penetra disse que os moldes de funcionamento foram alterados pois 

antigamente a frequência do espaço da Oficina da Criança era gratuita e agora é paga. -----------------------  

- O senhor Presidente disse que então deveria ser destacado isso e não foi o que aconteceu. ---------------  

- A senhora Vereadora Rosa Costa, relativamente à Oficina da Criança, disse que em sua opinião, o 

serviço que o Município irá promover, não terá a mesma qualidade do que era proporcionado 

anteriormente, principalmente devido à inexistência de pessoal habilitado para o efeito.  --------------------  
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- O senhor Presidente respondeu que não se gastam é milhares de euros como anteriormente foram 

gastos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A senhora Vereadora Rosa Costa disse que no comunicado, se tivesse tido participação, escreveria: 

“Deixou de existir um espaço especializado dado por pessoal com formação, passando esse serviço a ser 

assegurado no Centro Escolar”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente recordou que no fim do primeiro ano dos dois mandatos do PS na Câmara, é 

recorrente que o PCP/CDU emita um comunicado. Em 2010, fê-lo com incorreções, propositadamente 

maldosas, referindo que a divida do Município, com o executivo PS, tinha aumentado em 282% e em 

2014 voltou a fazê-las nos termos em que temos vindo a apreciar. Disse não acreditar que quem escreve 

não saiba o que está a dizer, sendo sua convicção que as coisas são escritas como são, de propósito.  

- O senhor Vereador João Pereira salientou que o comunicado, há 40 anos atrás tinha um efeito e agora 

– porque as pessoas o sabem interpretar – tem outo. Disse congratular-se com a capacidade que agora 

existe para compreender as coisas, contrariamente ao que se verificava no passado.  -------------------------  

- A senhora Vereadora Rosa Costa congratulou-se por não se verificar hoje a iliteracia que se verificava 

há 40 anos atrás e recordou que há 25 anos veio inaugurar o ensino secundário na Escola Dr. Isidoro de 

Sousa, em Viana. Referiu acreditar na Educação ao longo da vida e concordar com a promoção da 

mesma, até como forma de melhorar a saúde das pessoas à medida que vão envelhecendo. Sublinhou 

que os eleitos da CDU defenderão sempre todas as ações que melhorem a literacia e discordam em 

absoluto com o modelo que foi referido, de há 40 anos atrás…  ------------------------------------------------------  

- Ainda relativamente à viagem dos idosos a Londres, o senhor Vereador Paulo Manzoupo recordou que 

o parecer prévio para aquisição dos respetivos serviços de transporte dos três Técnicos Superiores que 

os acompanharam foi favorável, conforme deliberação tomada por unanimidade.  -----------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra confirmou que votou favoravelmente essa proposta.  ---------------------  

- O senhor Vereador João Pereira, acerca do que foi dito pelos senhores Vereadores da CDU quanto ao 

seu não envolvimento na elaboração do comunicado da Comissão Concelhia do PCP, referiu que no lugar 

deles e como Vereador, ficaria aborrecido por não ter sido consultado previamente à elaboração do 

comunicado. Afinal, o PCP lançou um comunicado sobre o órgão no qual existem dois Vereadores eleitos 

pela CDU…  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ainda relativamente à Oficina Aberta, o senhor Presidente disse que a oferta que agora passará a existir 

é até mais abrangente do que a anterior, uma vez que abrangerá as três freguesias enquanto que a 

Oficina da Criança existia apenas em Viana.  --------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra disse continuar a discordar com o pagamento deste serviço. Na sua 

opinião a educação deve ser proporcionada aos cidadãos, de forma gratuita.  -----------------------------------  
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- A senhora Vereadora Rosa Costa disse que no tempo da Oficina da Criança existia uma componente 

que abrangia as três freguesias, concretamente a intervenção nas salas de aula.  -------------------------------  

- O senhor Presidente não considerou relevante este aspeto pois na sua opinião trata-se de um 

complemento que não se pode manter neste período, até porque na sala de aula está o professor.  ------  

- Ainda quanto ao comunicado e à intervenção ou não dos senhores Vereadores na elaboração do 

mesmo, o senhor Presidente disse que se o Presidente da Concelhia do PS quiser responder ao 

comunicado do PCP, espera ser consultado previamente à divulgação da resposta.  ----------------------------    

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 8 de outubro de 2014 – Com a 

abstenção do senhor Vereador João Penetra, por não ter estado presente, a Câmara aprovou com 

quatro votos favoráveis a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 8 de outubro de 2014.  ---------   

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 10 de 

outubro, participou, em Évora, numa Conferência promovida pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal 

do Alentejo Central, subordinada ao tema “40 anos sobre o 25 de Abril”. Ainda no dia 10 de outubro, 

teve lugar no Cineteatro Vianense uma ação de esclarecimento sobre Psicomotricidade, com a 

participação de uma estagiária nesta área, por um ano, que o Município acolheu.  -----------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 11 de outubro, conjuntamente com os senhores Vereadores 

Paulo Manzoupo e Rosa Barros da Costa, (na qualidade de professora bibliotecária do Agrupamento de 

Escolas) esteve presente na Junta de Freguesia de Aguiar, a convite desta, na apresentação do livro 

Pátria Transtagana, da autoria de José Augusto Carvalho. Esta apresentação decorreu no âmbito das 

comemorações do 29.º aniversário da elevação da localidade de Aguiar a Freguesia.  --------------------------  

- Informou também o senhor Presidente que no dia 13 de outubro, a Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano – Dr.ª Florbela Fernandes – participou numa sessão que teve lugar 

em Évora na Entidade Regional de Turismo, sobre o novo Projeto “Touring Cultural e Paisagístico”.  ------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 14 de outubro foi realizada uma reunião com o STAL – Sindicato 

dos Trabalhadores da Administração Local acerca do ACEEP – Acordo Coletivo de Entidade Empregadora 

Pública, com o objetivo de “limar algumas arestas”. Ainda no dia 14 de outubro, foi realizada uma 

reunião com a EDP – Eletricidade de Portugal, S.A. e com uma Empresa sua participada que tem como 

objeto o fornecimento de iluminação led, a fim de que seja iniciado o trabalho de apresentação de uma 

proposta de substituição das luminárias convencionais.  ----------------------------------------------------------------  
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- O senhor Presidente referiu-se às reuniões realizadas com a população do concelho, nos dias 14, 15 e 

16 de outubro, respetivamente nas freguesias de Alcáçovas, Aguiar e Viana, para recolha de contributos 

para os Documentos Previsionais de 2015. Disse o senhor Presidente que destas reuniões resultou que a 

questão mais premente se prende com a saúde no concelho, tendo a população de Alcáçovas sido a mais 

contundente na crítica quanto a este aspeto. A falta de pessoal médico revela-se um problema 

transversal no concelho tendo o senhor Presidente informado que hoje mesmo, às 18:00 horas, 

participará numa reunião no Centro de Saúde de Viana, com a presença do Dr. Robalo, Presidente do 

Conselho Diretivo da ARS – Administração Regional de Saúde do Alentejo.  ---------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 17 de outubro, às 16:00 horas, no âmbito das comemorações 

do mês sénior e em parceria com as Associações Terra Mãe e Terras Dentro, teve lugar no Cineteatro 

Vianense um desfile de moda entre gerações, que assinalou o aniversário da Loja Social de Viana do 

Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de outubro, também no âmbito das atividades do mês do idoso, teve lugar na Sociedade 

União Alcaçovense, o habitual “Baile da Pinha”.  --------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 21 de outubro, participou em Portel, na reunião do Conselho 

Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central.  -----------------------------------------------  

- O senhor Presidente recordou que os Chocalhos de Alcáçovas estão nomeados para atribuição dos 

prémios da Revista “Mais Alentejo” na categoria “Mais Tradição”, podendo a votação ocorrer até ao 

próximo dia 28 de outubro. O Município tem divulgado bastante esta iniciativa, como forma de potenciar 

a candidatura da Arte Chocalheira a Património Imaterial da Humanidade.  ---------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra referiu-se à necessidade de limpeza da vala existente junto ao campo 

de futebol de Aguiar, tendo o senhor Vereador Paulo Manzoupo referido que essa tarefa já havia sido 

executada há cerca de uma semana.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra disse que em resposta à solicitação do senhor Presidente, foram 

enviadas por e-mail as propostas dos Vereadores da CDU para os Documentos Previsionais de 2015.  

- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa disse que, também por e-mail, enviou a proposta para o 

futuro concurso de atribuição do prémio literário.  -----------------------------------------------------------------------  

- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa informou que recentemente, um veículo pesado entrou na 

sede do Agrupamento de Escolas de Viana a fim de descarregar alguns produtos junto à porta do 

refeitório. A manobra efetuada resultou no abatimento de uma parte do pavimento, junto à entrada dos 

esgotos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

Tal como o senhor Presidente, o senhor Vereador João Penetra referiu que tem de existir separação 

entre as competências da Administração Central e as competências das Autarquias Locais e a reparação 
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da situação relatada, insere-se precisamente na espera de competências do Ministério da Educação. 

Disse ainda o senhor Vereador João Penetra que a sua posição tem sido de crítica em relação ao 

executivo PS quando, para resolver alguns problemas, assume competências que são claramente do 

Poder Central. 

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 atribuição do 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 aos seguintes munícipes de Viana 

do Alentejo: 

- José Maria Carvalho;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Catarina Rosinda Parrado Paitio.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto seis) Proposta de renovação do 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 dos seguintes 

munícipes: 

De Viana do Alentejo: 

- Albertina de Almeida Fernandes Gomes;  ----------------------------------------------------------------------------------  

- Gertrudes Rosa Ramalhete Destapado Sabino;  --------------------------------------------------------------------------  

- Fernando António Pão Mole Sabino;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Manuel António;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Luisa Nunes Soares Carvalho;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Dolores Joaquina Pão Mole Carochinho Potes;  --------------------------------------------------------------------------  

- Isabel Augusta da Luz Soeiro Carvalho;  ------------------------------------------------------------------------------------  

- Manuel Francisco Palma Destapado;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Joaquim Manuel Capinha Bacalas;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Inácia Joaquina Gaiola Rã de Sousa.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

De Alcáçovas: 

- Fernando Manuel Cabeça Branca;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Angélica do Rosário Arcadinho Banha.  -------------------------------------------------------------------------------------  

De Aguiar:  
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- Augusta Antónia Pão Mole;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Mariana Rosa Laranjeira Bichado;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Vitorina Rosa Batalha Mira Coelho;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Luis António Pão Mole Laranjeiro.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto sete) Proposta de receção provisória das obras de Urbanização do Loteamento “Horta das 

Flores”, em Viana do Alentejo (Processo n.º 2/2001) – A Câmara tomou conhecimento do Auto de 

Vistoria realizada a 13 de outubro corrente, para efeitos de receção provisória das obras de Urbanização 

do Loteamento “Horta das Flores”, em Viana do Alentejo, nos termos e para os efeitos previstos no 

artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30 de março e alterado pela Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro.  ------------------------------------  

Dado que nos termos do referido auto os trabalhos se encontram concluídos de acordo com o projeto 

aprovado, a Câmara deliberou por unanimidade receber provisoriamente as obras de urbanização do 

referido loteamento, propriedade da Empresa VIANAL – Empreendimentos e Construções, Ld.ª, de Viana 

do Alentejo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de redução da caução relativa às obras de Urbanização do Loteamento “Horta das 

Flores”, em Viana do Alentejo – Em virtude da receção provisória das obras de Urbanização do 

Loteamento “Horta das Flores”, em Viana do Alentejo e nos termos do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março e 

alterado pela Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a 

redução da caução prestada pela Empresa VIANAL – Empreendimentos e Construções, Ld.ª, em 90% do 

montante inicial.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Ratificação dos despachos do senhor Presidente que concederam subsídios no âmbito da 

Ação Social Escolar – A Câmara ratificou por unanimidade os despachos do senhor Presidente, datados 

de 3 e 14 de outubro corrente, que concederam os seguintes subsídios no âmbito da Ação Social Escolar: 

» Duarte Miguel Castanheira Silvério, a frequentar o 1.º ciclo em Viana do Alentejo – subsídio de almoço 

/ escalão B;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Helena Serrão Chaleta, a frequentar o 1.º ciclo em Viana do Alentejo – subsídio de almoço / escalão A.  

Ponto dez) 20.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com as abstenções dos senhores 

Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a Câmara aprovou, com três votos favoráveis, a 20.ª 

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

Ponto onze) 12.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com as abstenções dos 

senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a Câmara aprovou, com três votos favoráveis, 

a 12.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  ------------------------------------------------  
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Ponto doze) 14.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com as abstenções dos 

senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, a Câmara aprovou, com três votos favoráveis, 

a 14.ª proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.  -----------------------------------------------------  

Ponto treze) Pedido de autorização para realização, por administração direta, da intervenção nas 

Azinhagas localizadas no tardoz da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas – Nos termos do disposto 

no n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na redação atual, a Câmara deliberou 

por unanimidade autorizar a realização, por administração direta, da obra de intervenção nas Azinhagas 

localizadas no tardoz da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, cuja estimativa orçamental é de 

21.871,85 €.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos da citada disposição legal, a autorização da Câmara para a realização de obras por 

administração direta, tem como limite o montante de 149.639,36 €.  ----------------------------------------------  

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara aprovou 

por unanimidade o projeto da referida obra.  ------------------------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas – A 

Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas a 

importância de 9.000,00 €, como comparticipação nas despesas de realização da obra “Jardim/Circuito 

de Manutenção”, objeto de financiamento aprovado (FEDER) no montante correspondente a 85% do 

investimento elegível que é de 182.040,00 €. Dos 27.306,00 € que são suportados pela Entidade, a 

comparticipação do Município representa cerca de um terço.  --------------------------------------------------------  

Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a Associação de Convívio dos Reformados de 

Alcáçovas – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de Convívio dos 

Reformados de Alcáçovas a importância de 500,00 €, como comparticipação nas despesas de atividades 

a realizar, por sua iniciativa, durante o Mês do Idoso.  -------------------------------------------------------------------  

Presença de Público – Durante a reunião esteve presente o senhor Martinho Pão Mole. Relativamente 

ao Loteamento “Horta das Flores” e às deliberações que nesta reunião foram tomadas no sentido de 

receber provisoriamente as obras de Urbanização do referido Loteamento e de reduzir em conformidade 

a caução prestada, disse este munícipe que há aspetos por concluir que poderão por em causa as 

deliberações tomadas. Referiu-se em concreto aos passeios, ao bebedouro e aos canteiros.  ----------------  

Tendo em conta esta intervenção, a Câmara deliberou por unanimidade fazer depender a eficácia das 

deliberações tomadas nos pontos 7 e 8 da ordem de trabalhos desta reunião, da comprovação de que 

todos os trabalhos se encontram realmente concluídos e em condições de serem recebidos.  ---------------  
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--- 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, 

 

 






