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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, a qual foi realizada por
videoconferência, no âmbito das medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-COV-2 e da doença COVID-19, cujo prazo foi alargado pela Lei n.º
28/2020, de 28 de julho, que através do seu artigo 2.º, alterou o artigo 3.º da

Lei n.º 1-

A/2020, de 19 de março, possibilitando que até 31 de dezembro de 2020, possam ser realizadas por
videoconferência, as reuniões dos órgãos deliberativos e executivos das Autarquias Locais. ------------------É a seguinte a ordem de trabalhos da presente reunião: ----------------------------------------------------------------1.

Proposta de aprovação da ata em minuta; -----------------------------------------------------------------------------

2.

Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 15 de julho de 2020; ------------------------

3.

Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 29 de julho de 2020; ------------------------

4.

Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente de 07/09/2020, que atribuiu subsídios no
âmbito da Ação Social Escolar; -------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que aprovou a alteração ao Protocolo de
Colaboração celebrado entre a Associação Dignitude e o Município de Viana do Alentejo, relativo ao
Programa ABEM: Rede Solidária do Medicamento;

6.

Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que determinou alterações da sinalização
rodoviária em Viana do Alentejo; no âmbito da execução da Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3; --------------------------------------------

7.

2.ª Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal; ----------------------------------------------------------------------

8.

3.ª Proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Receita; ----------------------------------------------

9.

19.ª Proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------

10. 13.ª Proposta de alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos; --------------------------11. Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 3 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço
Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3; -------------------------------------------O Senhor Presidente informou que o Senhor Vereador Luis Miguel Duarte, por motivos pessoais, não
pode estar hoje presente. Nos termos do disposto no art.º 78.º da Lei n.º 169/99, de18 de setembro, na
atual redação, este Vereador fez-se substituir pela cidadã Helena Isabel Barros Torrão, em virtude do
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cidadão Joaquim Maria Pinto Bento – que o substituiria por ser o seguinte da lista da CDU – não ter
disponibilidade para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou que a ausência do Senhor Vereador Paulo Manzoupo se deve ao facto de
se encontrar de férias e propôs a justificação da respetiva falta. Mediante votação por escrutínio secreto,
da qual resultou unanimidade, foi a falta justificada. --------------------------------------------------------Tratando-se de uma reunião extraordinária, entrou-se de imediato na ordem de trabalhos: ---------------Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata
em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação atual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 15 de julho de 2020 – Com três
votos favoráveis, por parte do Senhor Presidente, do Senhor Vice-Presidente e da Senhora Vereadora
Helena Torrão, foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 15 de julho de 2020. O Senhor Vereador
José Filipe Cruz não participou na votação dado que não esteve presente na reunião a que a ata se refere,
em obediência ao disposto no n.º 3 do artigo34.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado
pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 29 de julho de 2020- Com três
votos favoráveis, por parte do Senhor Presidente, do Senhor Vice-Presidente e do Senhor Vereador José
Filipe Cruz, foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 29 de julho de 2020. A Senhora Vereadora
Helena Torrão não participou na votação dado que não esteve presente na reunião a que a ata se refere,
em obediência ao disposto no n.º 3 do art.º 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro) Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente de 07/09/2020, que atribuiu
subsídios no âmbito da Ação Social Escolar – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento
Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Senhor Presidente de 7 de setembro
de 2020, determinando a atribuição de benefícios no âmbito da Ação Social Escolar, aos seguintes alunos:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brian Lourenço Curraleira Martins, a frequentar o 1.º Ciclo na Escola Básica Integrada de Alcáçovas
– Subsidio de almoço e comparticipação nas visitas de estudo (escalão A); -----------------



Gabriel Martins do Carmo, a frequentar o 1.º Ciclo na Escola Básica Integrada de Alcáçovas –
Subsidio de almoço e comparticipação nas visitas de estudo (escalão B); ---------------------------------



Maria Margarida Martins Paulino, a frequentar o 1.º Ciclo na Escola Básica Integrada de Alcáçovas
– Subsidio de almoço e comparticipação nas visitas de estudo (escalão A); ------------------------------
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Armanda Rosado de Sousa, a frequentar o 1.º Ciclo na Escola Básica de Viana do Alentejo –
Subsidio de almoço e comparticipação nas visitas de estudo (escalão A); ---------------------------------



Gabriel Filipe Monchique Rufas, a frequentar o 1.º Ciclo na Escola Básica de Viana do Alentejo –
Subsidio de almoço e comparticipação nas visitas de estudo (escalão A); ---------------------------------



Joaquim Filipe Monchique Rufas, a frequentar o 1.º Ciclo na Escola Básica de Viana do Alentejo –
Subsidio de almoço e comparticipação nas visitas de estudo (escalão A); --------------------------------



Tomás Pereira Cardoso, a frequentar o 1.º Ciclo na Escola Básica de Viana do Alentejo – Subsidio
de almoço e comparticipação nas visitas de estudo (escalão A); -----------------------------------------------

Ponto cinco) Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que aprovou a alteração ao
Protocolo de Colaboração celebrado entre a Associação Dignitude e o Município de Viana do Alentejo,
relativo ao Programa ABEM: Rede Solidária do Medicamento – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade uma alteração ao Protocolo
relativo ao Programa ABEM: Rede Solidária do Medicamento, celebrado com a Associação Dignitude,
aprovada por despacho do Senhor Presidente a 27 de agosto de 2020. Esta alteração consubstancia-se na
modificação do teor do artigo 3.º do anexo a que se refere o artigo 8.º do Protocolo. O artigo 3.º desse
anexo, relativo às condições de recurso, passou a possibilitar que as despesas fixas do agregado familiar
sejam consideradas para o cálculo do rendimento per capita, de modo a incluir um maior número de
beneficiários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que se apesar da alteração, for pequeno o número de beneficiários abrangidos,
a alternativa terá de passar pela elaboração de um Regulamento Municipal, que em paralelo com o
Regulamento do Programa ABEM: Rede Solidária do Medicamento, possa abranger um maior número de
agregados familiares. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que determinou alterações da
sinalização rodoviária em Viana do Alentejo; no âmbito da execução da Empreitada de Requalificação
do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3 – A Câmara ratificou por unanimidade
o despacho do Senhor Presidente de 11 de setembro de 2020, determinando as seguintes alterações na
circulação automóvel em Viana do Alentejo, necessárias à execução de ligações de infraestruturas no
âmbito da Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase
3: -------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

Proibição do trânsito automóvel na Rua da Amendoeira, no troço compreendido entre a Rua da
Olaria e a EN257, por um período de 30 dias. O trânsito automóvel, em alternativa, far-se-á pela
Rua Latino Coelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Condicionamento do trânsito automóvel, com o corte parcial da EN257, até à rotunda da Zona
Industrial e interseção com a EN384 (junto ao Intermarché), entre os dias 15 e 18 de setembro
de 2020. O acesso à EN257 no sentido do Centro Histórico da Vila, será efetuado pela Rua José
Falcão, contornando o campo de jogos; -----------------------------------------------------

Ponto sete) 2.ª Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal – O Senhor Presidente apresentou a segunda
proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, consubstanciada no aumento dos seguintes seis postos de
trabalho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

Um posto de trabalho de Técnico Superior (Engenheiro Civil), a ocupar com recurso à reserva de
recrutamento, válida até 6 de outubro de 2021; ---------------------------------------------------------------

b)

Dois postos de trabalho de Assistente Operacional, a ocupar com recurso a procedimento
concursal para contrato por tempo indeterminado, para exercício de funções de apoio ao Ensino
Pré-escolar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c)

Um posto de trabalho de Assistente Técnico, a ocupar com recurso a mobilidade interna; ----------

d)

Um posto de trabalho de Técnico Superior (na área de Desporto), a ocupar com recurso a
mobilidade interna; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

e)

Um posto de trabalho de Técnico Superior (na área da Engenharia do Ambiente), a ocupar com
recurso a mobilidade interna; ----------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente referiu que estas alterações decorrem da gestão de recursos humanos do Município
e têm por base as solicitações dos Chefes das respetivas Divisões. ---------------------------------------------------O Senhor Vereador José Filipe Cruz referiu que embora não consiga avaliar as reais necessidades de
pessoal, confia nas propostas de quem tem a responsabilidade da gestão. ----------------------------------------A segunda proposta de alteração ao Mapa de Pessoal foi aprovada por unanimidade. -------------------------Ponto oito) 3.ª Proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Receita – com dois votos favoráveis
e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, foi aprovada a 3.ª
proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Receita. ------------------------------------Ponto nove) 19.ª Proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Despesa - com dois votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, foi
aprovada a 19.ª proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Despesa. ---------------------------------Ponto dez) 13.ª Proposta de alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos - com dois votos
favoráveis e duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores José Filipe Cruz e Helena Torrão, foi
aprovada a 13.ª proposta de alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos. ----------------
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Ponto onze) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 3 relativo à Empreitada de Requalificação
do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3 – A Câmara aprovou por unanimidade
o Auto de Medição n.º 3 relativo à Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de
Viana do Alentejo – Fase 3, no montante de 102.526,07€ (cento e dois mil quinhentos e vinte e seis euros
e sete cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------- 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 D.G.R., a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

