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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

 
ATA N.º 1/2021 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 14/01/2021 

 
 

Participações por videoconferência (Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a redação dada pela Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro) 
PRESIDENTE:   BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO                        
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 

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

 FALTAS JUSTIFICADAS: LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE, Vereador,  
 por motivos profissionais 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 07/01/2021 

 

CAIXA       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 893,83 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS .............................................................................................................  1.743.762,64 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ..................................................................................................................    237.658,43 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ........................................................................................................................  1.886,52 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330  ........................................................................................................................  4.504,27 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950  ......................................................................................................................  19.490,45 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050  ........................................................................................................................  5.430,67 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006435350  ......................................................................................................................  93.551,22 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  ......................................................................................................  247.314,92 € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  .....................................................................................................................  338.151,21 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ................................................................................................................  258.149,08 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ...............................................................................................................  168.062,02 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...................................................................................................................  40.904,95 € 

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

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  ..................................................................................................................  277.794,49 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................................................  1.744.656,47 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS  ........................................................................................................................................  1.624.294,61 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ..................................................................................................................................  120.361,86 € 
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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. ---------------------------------- 

Participaram na reunião quatro membros do órgão, verificando-se a falta do Senhor Vereador Luis 

Miguel Duarte, por motivos profissionais. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sendo esta a primeira reunião de 2021, o senhor Presidente desejou um bom ano a todos, fazendo votos 

de que o mesmo traga a confiança e a tranquilidade tão desejadas. -------------------------------------------------- 

A Câmara, por unanimidade, justificou a falta do Senhor Vereador Luis Miguel Duarte. ------------------------- 

A Ordem de Trabalhos desta reunião é constituída pelos seguintes pontos:  

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

2) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 2 de dezembro de 2020; ---------------------- 

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 aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Clube 

de Atletismo de Viana do Alentejo; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

Culturais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Proposta de renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso; ----------------------------------- 

8) Proposta de ratificação do Despacho do Senhor Presidente de 18/12/2020 que aceitou uma proposta 

de Acordo no âmbito do Processo n.º 1395/19.8T8EVR e determinou o envio do assunto para a 

Assembleia Municipal (sessão de 18/12/2020); ----------------------------------------------------------------------------- 

9) Proposta de aprovação da terceira alteração ao Plano de Transportes Escolares do Concelho de Viana 

do Alentejo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 5 relativo à Empreitada de Construção do Centro 

Social de Aguiar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 2 relativo à Empreitada de Implementação de Zonas 

de Controlo e Monitorização de Perdas de Água no Concelho de Viana do Alentejo; ----------------------------- 

12) Proposta de preenchimento de um posto de trabalho de Técnico Superior com licenciatura em 

Engenharia Civil com recurso à reserva de recrutamento interno e designação do júri do período 

experimental do contratado (desistência do primeiro candidato recrutável); -------------------------------------- 

13) 1.ª Proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Despesa; ---------------------------------------------- 

14) 1.ª Proposta de alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais; ------------------------------------ 
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15) 1.ª Proposta de alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos; -------------------------------- 

16) Proposta de concessão de prazo suplementar para que a requerente “Monte da Vinagra 

Agroturismo, Lda.”, apresente pedido de legalização de obras no âmbito do Processo n.º 175/17; ---------- 

17) Proposta de aceitação da mobilidade interna na categoria de Assistente Técnica Tânia Sofia Falé 

Delgado, pertencente ao Mapa de pessoal do Município de Alvito; --------------------------------------------------- 

18) Proposta de Legalização de obra de alteração/substituição de cobertura no âmbito do Processo n.º 

252/20 cujos requerentes são Floriano José Pia Belga e Outra. --------------------------------------------------------- 

Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia: 

- O Senhor Presidente informou que está aberto Procedimento Concursal para admissão de dois 

Assistentes Operacionais (Auxiliar de Serviços Gerais para Execução de Funções na Área de Ação 

Educativa de Apoio ao Ensino Pré-Escolar) para o mapa de pessoal do Município. As candidaturas 

decorrem entre 5 e 25 de janeiro, estando toda a informação disponível no site www.cm-

vianadoalentejo.pt ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Relativamente às obras da empreitada do Centro Social de Aguiar o Senhor Presidente informou que, 

após terem sido executadas as fundações que vão receber a estrutura do pavilhão multiusos e dos 

edifícios anexos, nomeadamente a biblioteca, os balneários e a sala de voluntariado, já é possível ver as 

construções a ganhar forma. Recordou que o Centro Social de Aguiar representa um investimento total 

previsto superior a 1.100.000,00€ (um milhão e cem mil euros), apoiado por Fundos Comunitários em 

mais de 800.000,00€ (oitocentos mil euros), tendo a obra uma duração prevista de 14 meses. --------------- 

- Sobre as obras de Requalificação Paisagística e Ambiental da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora 

D’Aires, em Viana do Alentejo o Senhor Presidente informou que as mesmas decorrem a bom ritmo. Está 

em curso a execução dos caminhos rodoviários e pedonais, com o assentamento do lancil na radial e nos 

diversos percursos pedonais direcionados ao Santuário. Recordou que este investimento está orçado em 

cerca de 800.000,00€ (oitocentos mil euros), sendo financiado por Fundos Comunitários na ordem dos 

600.000,00€ (seiscentos mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ainda em matéria de obras o Senhor Presidente informou que está em curso o calcetamento de três 

ruas em Alcáçovas, sendo que em duas delas foi levantado o betuminoso para aplicação de calçada e a 

outra encontrava-se em terra batida. Referiu que esta obra representa uma extensão da empreitada de 

Requalificação do Centro Histórico de Alcáçovas. -------------------------------------------------------------------------- 

No período de Antes da Ordem do Dia, não foram colocadas quaisquer questões. ------------------------------- 

Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------  

http://www.cm-vianadoalentejo.pt/
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/
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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 atual redação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 2 de dezembro de 2020 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 2 de dezembro de 2020. ------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou que no dia 5 de 

janeiro teve lugar o briefing semanal, entre o SMPCVA – Serviço Municipal de Proteção Civil de Viana do 

Alentejo, os BVVA – Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo e a GNR – Guarda Nacional 

Republicana, no âmbito da Covid-19, tendo sido efetuado um ponto da situação epidemiológica, por via 

da informação disponibilizada através do CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora, 

troca de informações entre as várias entidades participantes, referência às ocorrências mais relevantes e 

planeamento de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no âmbito da situação pandémica Covid-19 registada no concelho 

de Viana do Alentejo, a CMPC – Comissão Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo reuniu no dia 

6 de janeiro, através de videoconferência, com o intuito de abordar os principais constrangimentos 

relacionados com os surtos ativos no Concelho, que viu o nível de risco subir para extremamente 

elevado (o mais gravoso). Para além de si, participaram na reunião os Senhores Presidentes das Juntas 

de Freguesia de Aguiar – António Lopes, de Alcáçovas - Manuel Calado e de Viana do Alentejo – Joaquim 

Viegas; o representante do SMPCVA – Serviço Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo, Bruno 

Lagarto; os Senhores Provedores da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas – João Penetra e da Santa 

Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo – Rui Pão-Mole; o Senhor Comandante do Posto Territorial da 

GNR – Guarda Nacional Republicana de Viana do Alentejo, Sargento Jorge Dias; o Senhor Diretor do 

Centro Distrital da Segurança Social de Évora, José Ramalho; a Senhora Comandante do CDOS – 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora, Maria João Rosado; uma representante da ARS – 

Autoridade Regional de Saúde do Alentejo, Márcia Marques; uma representante da UCSP – Unidade de 

Cuidados de Saúde Personalizados de Viana do Alentejo, Marília Rasquinho; a representante da 

Segurança Social de Viana do Alentejo, Sandra Fragoso; o Senhor Comandante dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo, Miguel Fadista e a Senhora Presidente da Delegação de Alcáçovas da 

CVP – Cruz Vermelha Portuguesa, Sara Grou. O responsável pela Residência Senhora D’Aires, tendo sido 

convocado e não tendo tido oportunidade de participar, enviou uma comunicação escrita (mensagem 

telefónica) a informar de tal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes medidas de prevenção a implementar no 

Município, antecipando as medidas de confinamento: 
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•  Propor ao Ministério da Educação a suspensão das aulas presenciais, pelo período de duas semanas 

para, pelo menos, os alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, do AEVA – 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. Esta proposta seguiu, no dia seguinte, para o Senhor 

Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Professor Doutor João Costa, com conhecimento à 

Direção do AEVA e à Delegação Regional da DGestE - Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. 

•  Suspensão do atendimento presencial em todos os serviços municipais. 

•  Cancelamento das atividades no Concelho até ao final do mês de janeiro. 

•  Intensificação da sensibilização através das plataformas digitais disponíveis.  

Para efeitos dos dois pontos anteriores, foi lavrado e publicado o Edital n.º 1/2021 – Reforço das 

Medidas de Prevenção Motivadas pelo Atual Contexto no Concelho, em matéria de infeção pelo vírus 

SARS-COV-2, com efeitos a partir do dia 7 de janeiro (inclusive). Este Edital, para além de ter sido 

divulgado nos meios habituais, está também disponível no site do Município, bem como no facebook. ----  

Disse o Senhor Presidente que de acordo com os dados oficiais da DGS – Direção-Geral da Saúde, os 

números neste Concelho são, à data de hoje (14/01/2021) os seguintes: 264 casos confirmados, 44 

recuperados, 194 ativos e, lamentavelmente, 26 óbitos. Acrescentou que os lares das Misericórdias de 

Alcáçovas e de Viana do Alentejo continuam com um número elevado de casos positivos. Em Viana do 

Alentejo, os utentes que testaram negativo no lar do Rossio (lar no qual existe o surto ativo) foram 

evacuados para a ZCAP – Zona de Concentração e Apoio à População, instalada pelo Município num 

edifício da SCMVA – Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, na freguesia de Aguiar, com a 

colaboração de várias entidades. Disse o Senhor Presidente ter a esperança de que o pior já tenha 

passado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu com agrado que em Viana, num dos lares da SCMVA já houve vacinação e que na sequência da 

testagem realizada na Residência Senhora D’Aires, em Aguiar, com resultados negativos, a vacinação terá 

início brevemente. O Senhor Presidente informou que aos familiares das vítimas mortais já foram 

endereçadas as condolências, deixando ainda uma palavra de conforto e solidariedade para os que se 

vêem confrontados com esta pandemia, desde logo os infetados e os “contactos”; aqueles cuja atividade 

diária a isso obriga, nomeadamente os profissionais da área da saúde; os responsáveis e trabalhadores 

dos lares e todo o Voluntariado destas áreas, em especial os Bombeiros e a Cruz Vermelha. Acrescentou 

que o Município continuará, como até aqui, a acompanhar a situação, articulando as suas ações com as 

diversas entidades locais, regionais e nacionais, nomeadamente da área da Proteção Civil, da Segurança 

Social e da Saúde, entre outras, tomando todas as medidas que entender mais adequadas em benefício 

de todos os munícipes, particularmente dos mais afetados e fragilizados pela crise que enfrentamos. ----- 
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O Senhor Presidente recordou que continuam a ser utilizados todos os canais do Município para 

sensibilizar e informar, divulgar e promover toda a informação útil de que haja conhecimento, dirigida a 

toda a população, quer às Famílias, quer às Empresas e a outras Entidades. Sublinhou que o Município 

pretende ser um “interface agregador” da comunicação das ofertas de serviços e apoios sociais, o mais 

abrangente possível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente recordou ainda que o Município distribuiu um folheto porta-a-porta com os 

contactos de todos os tipos de apoio existentes no Concelho. ----------------------------------------------------------  

Ainda sobre o assunto Covid-19, o Senhor Presidente referiu que, dando seguimento à renovação do 

Estado de Emergência decretado pelo Senhor Presidente da República Portuguesa, Professor Doutor 

Marcelo Rebelo de Sousa (que estará em vigor entre as 00h00 do dia 15 de janeiro e as 23h59 do dia 30 

de janeiro), o Conselho de Ministros aprovou o Decreto que regulamenta as medidas a adotar para todo 

o território nacional do continente. Tendo em conta a evolução da situação epidemiológica no país, o 

Governo determinou um conjunto de medidas extraordinárias que têm como objetivo limitar a 

propagação da pandemia e proteger a saúde pública, assegurando as cadeias de abastecimento de bens 

e serviços essenciais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toda a informação pode ser consultada no site https://covid19estamoson.gov.pt/.  

- O Senhor Presidente informou que no dia 6 de janeiro teve lugar o terceiro e último sorteiro da 

“Campanha Natal Solidário do Concelho de Viana do Alentejo – Compre no Comércio Local”, com 

transmissão em direto no Facebook do Município. Recordou que nesta campanha, o número de prémios 

foi alargado para 10 (na campanha anterior, “Compre no Comércio Local – Vales Solidários” eram 5 por 

sorteio), desde os 50,00€ (cinquenta euros) para o 10.º prémio aos 300,00€ (trezentos euros) para o 1.º, 

num investimento total de 3.300,00€ (três mil e trezentos euros), distribuídos por três sorteios. 

Informou sobre os vencedores: 

  1.º prémio (300€) – talão n.º 69219 | estabelecimento – Super Branco – Viana do Alentejo; 

  2.º prémio (200€) – talão n.º 75968 | estabelecimento – Mini-Mercado “O Cantinho” – Viana do 

Alentejo; 

  3.º prémio (150€) – talão n.º 42523 | estabelecimento – Distriviana (Intermarché) – Viana do 

Alentejo; 

  4.º prémio (100€) – talão n.º 83247 | estabelecimento – Distriviana (Intermarché) – Viana do 

Alentejo; 

  5.º prémio (100€) – talão n.º 76045 | estabelecimento – Café Pelado – Viana do Alentejo; 

  6.º prémio (50€) – talão n.º 49061 | estabelecimento – Farmácia Viana– Viana do Alentejo; 

  7.º prémio (50€) – talão n.º 76715 | estabelecimento – Farmácia Viana– Viana do Alentejo; 

https://covid19estamoson.gov.pt/
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  8.º prémio (50€) – talão n.º 46460 | estabelecimento – Meu Super – Viana do Alentejo; 

  9.º prémio (50€) – talão n.º 48778 | estabelecimento -  Drogaria Pajote - Alcáçovas; 

  10.º prémio (50€) – talão n.º 36173 | estabelecimento – | estabelecimento – Distriviana 

(Intermarché) – Viana do Alentejo.  

Os premiados têm um prazo de trinta dias, contado da data do sorteio, para reclamarem os prémios, 

através do endereço eletrónico gadecon@cm-vianadoalentejo.pt ou contactando telefonicamente. Os 

prémios só poderão ser levantados pelos premiados munidos de um documento de identificação válido, 

do canhoto numerado e do talão ou fatura da compra. Caso o prémio não seja reclamado no prazo 

estipulado, o premiado perde o direito ao prémio, conforme estipulado nas normas da Campanha. -------- 

Recordou ainda que esta campanha surgiu no âmbito da iniciativa de dinamização do comércio local que 

incluiu também a campanha “Compre no Comércio Local – Vales Solidários”, que decorreu nos meses de 

agosto, setembro e outubro, com o intuito de ajudar a revitalizar a economia, estimulando os hábitos de 

consumo locais, nesta altura particularmente difícil, devido à pandemia. Assim, até ao dia 31 de 

dezembro, por cada 10,00€ (dez euros) em compras, cada cliente recebeu um cupão que o habilitou aos 

sorteios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que no dia 8 de janeiro reuniu o Núcleo Executivo da Rede Social de 

Viana do Alentejo, através de videoconferência, tendo participado representantes da CMVA – Câmara 

Municipal de Viana do Alentejo; Sandra Fragoso, do Serviço Local da Segurança Social de Viana do 

Alentejo; Carla Malaca, da Associação Terras Dentro e Susana Belga, da Associação Terra Mãe. Foram 

transmitidas algumas informações, relacionadas com o momento, tendo-se concluído que as entidades 

da área social continuam a dar resposta à população e a articular entre si muito regularmente. ------------- 

- O Senhor Presidente referiu que no dia 13 de janeiro, Feriado Municipal, no qual se comemorou este 

ano o 123.º aniversário da Restauração do Concelho, decorreu a Sessão Solene de Entrega de Medalhas 

de Honra do Município, a partir do Cineteatro Vianense, sem público e com transmissão em direto no 

Facebook do Município. Este ano, as Medalhas de Honra foram atribuídas à Delegação de Alcáçovas da 

CVP – Cruz Vermelha Portuguesa e ao Reverendíssimo Padre Manuel Manso. ------------------------------------- 

Relativamente à Delegação de Alcáçovas da CVP, salienta-se que exerce a sua atividade há nove anos e 

tem procurado prestar um conjunto de serviços que vai muito além do transporte de doentes, assente 

num dos pilares da instituição, que é o voluntariado. Apesar dos desafios impostos pela situação que o 

mundo atravessa e a incógnita perante o futuro, a Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha continua a 

trabalhar com os olhos postos na prestação de um serviço de qualidade e no desenvolvimento das 

competências pessoais e sociais dos seus voluntários. -------------------------------------------------------------------- 

mailto:gadecon@cm-vianadoalentejo.pt
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Sobre o Reverendíssimo Padro Manuel Manso, o Senhor Presidente recordou que exerceu o sacerdócio 

no concelho de Viana do Alentejo durante 37 anos. Em 1983 recebeu a nomeação episcopal para Viana 

do Alentejo, onde esteve até 2020, altura em que a 2 de agosto celebrou, junto ao Santuário de Nossa 

Senhora D’Aires, os 50 anos de sacerdócio. Ao longo de 37 anos, muito contribuiu para a dinâmica social, 

cívica e religiosa do Concelho, sendo determinante o seu papel na requalificação do Santuário. ------------- 

Ponto quatro) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo Senhor Vice-Presidente no uso 

da competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou 

conhecimento da relação de despachos proferidos pelo Senhor Vice-Presidente no uso da competência 

subdelegada em matéria de administração urbanística.------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco) Proposta de aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar 

com o Clube de Atletismo de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade a proposta de 

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Clube de Atletismo de Viana do 

Alentejo, no montante de 2.175,00€ (dois mil cento e setenta e cinco euros) e que vigorará entre 15 de 

janeiro de 2021 e 14 de janeiro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto seis) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais – Nos termos das propostas da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao 

abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por 

unanimidade transferir as seguintes verbas relativas ao 4.º trimestre de 2020: 

- Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo – 180,00 € (cento e oitenta euros); 

- Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo – 180,00 € (cento e oitenta euros). 

Ponto sete) Proposta de renovação do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso – Nos termos 

da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal 

respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do Cartão Social do Reformado, 

Pensionista e Idoso dos seguintes munícipes de Viana do Alentejo: 

- Maria Vicência dos Prazeres Pão Mole 

- Maria Joana Xarope Pão Mole Oliveira 

Ponto oito) Proposta de ratificação do Despacho do senhor Presidente de 18/12/2020 que aceitou uma 

proposta de Acordo no âmbito do Processo n.º 1395/19.8T8EVR e determinou o envio do assunto para 

a Assembleia Municipal (sessão de 18/12/2020) – O Senhor Presidente, relativamente à proposta de 

ratificação em apreço, referiu que o assunto respeita a um Processo que está em Tribunal e que se 

prende com uma contenda acerca de um espaço público em Alcáçovas. -------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente, relativamente a este assunto, concretizou que o espaço objeto do diferendo 

situa-se junto à Igreja Matriz de Alcáçovas e tem sido utilizado para estacionamento, desde há muitos 
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anos. Quer o Município, quer a Junta de Freguesia de Alcáçovas sempre consideraram público o referido 

espaço e a Junta de Freguesia sempre tratou o espaço ajardinado adjacente. Há cerca de dois ou três 

anos, os atuais proprietários das habitações localizadas em frente deste espaço, herdeiros do Sr. Paiva 

(dono da propriedade), vieram junto da Câmara invocando a posse do espaço que dizem não ser público. 

Dado que a Câmara discordou desta posição, os herdeiros levaram o assunto para o Tribunal. Numa das 

sessões prévias ao julgamento, a advogada dos queixosos apresentou algumas sugestões para que as 

partes cheguem a acordo. Uma das sugestões que o Município acolheu vai no sentido dos queixosos 

ficarem com o espaço confinante com a frontaria das suas habitações, continuando o Município a ficar 

com o atual espaço de estacionamento. Disse ainda o Senhor Vice-Presidente que está prevista uma 

deslocação ao local, conjuntamente com os advogados de ambas as partes, para acerto de alguns 

pormenores antes de ser firmado o acordo definitivo. -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente acrescentou que atendendo à necessidade de submeter este assunto a deliberação 

da Assembleia Municipal no passado dia 18 de dezembro (a fim de ser cumprido o prazo de resposta ao 

Tribunal), proferiu um despacho precisamente no dia 18 de dezembro de 2020, aceitando a proposta de 

acordo apresentada pelas autoras no Processo supra identificado, no que concerne à divisão da área em 

questão de forma a que o Município possa manter a utilização de parque de estacionamento construído, 

sendo a parcela envolvente remanescente devolvida às autoras para sua fruição privativa. O 

reconhecimento da propriedade do Município sobre a área de estacionamento construída, será 

concretizado por via de destaque desta área e ato de transmissão da propriedade para o Município. ------ 

A proposta de ratificação apresentada foi aprovada com três votos favoráveis e uma abstenção por parte 

do Senhor Vereador José Filipe Cruz. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de aprovação da terceira alteração ao Plano de Transportes Escolares do 

Concelho de Viana do Alentejo – O Senhor presidente contextualizou esta proposta, recordando que o 

Plano de Transportes Escolares inicialmente aprovado, é elaborado com base numa previsão. No 

decorrer do ano letivo, podem surgir alterações que motivem a sua adequação às necessidades e daí que 

já tenham ocorrido duas alterações a esse Plano, estando hoje presente a terceira. ----------------------------- 

A terceira proposta de alteração hoje apresentada tem por base o facto de, devido às restrições da 

pandemia que atravessamos, os alunos não poderem ter tempos de espera no estabelecimento de 

ensino, devendo ser transportados imediatamente após o término das aulas. Assim, este facto obriga a 

aumentar o número de viagens dos taxistas que efetuam o transporte, implicando a necessidade de 

alteração ao Plano de Transportes Escolares. -------------------------------------------------------------------------------- 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto dez) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 5 relativo à Empreitada de Construção do 

Centro Social de Aguiar – A Câmara aprovou por unanimidade o Auto de Medição n.º 5 relativo à 

Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar, no montante de 28.465,56€ (vinte e oito mil 

quatrocentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos). -------------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 2 relativo à Empreitada de Implementação 

de Zonas de Controlo e Monitorização de Perdas de Água no Concelho de Viana do Alentejo – A Câmara 

aprovou por unanimidade o Auto de Medição n.º 2 relativo à Empreitada de Implementação de Zonas de 

Controlo e Monitorização de Perdas de Água no Concelho de Viana do Alentejo, no montante de 

9.147,53€ (nove mil cento e quarenta e sete euros e cinquenta e três cêntimos). -------------------------------- 

Ponto doze) Proposta de preenchimento de um posto de trabalho de Técnico Superior com licenciatura 

em Engenharia Civil com recurso à reserva de recrutamento interno e designação do júri do período 

experimental do contratado (desistência do primeiro candidato recrutável) – A Chefe da Divisão de 

Gestão de Recursos, relativamente a esta proposta, referiu que à data de envio da ordem de trabalhos 

da presente reunião (dia 7 de janeiro) só havia conhecimento da desistência do primeiro candidato 

recrutável, ou seja, o segundo candidato da lista de ordenação final do concurso para preenchimento de 

um posto de trabalho de Engenheiro Civil. Na sequência desta desistência, foi contactada a candidata a 

seguir posicionada que não aceitou o lugar por não estar interessada na posição remuneratória que o 

Município se dispõe a oferecer. Nesta altura, decorre a consulta ao último candidato da lista, 

procedimento que ainda não está concluído. -------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, de momento, não é possível tratar este ponto por ainda não haver definição quanto à aceitação 

do lugar por parte do candidato que está a ser contactado. ------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador José Filipe Cruz referiu que tratando-se de um posto de trabalho para coordenar 

funções no estaleiro municipal, considera que o cargo é extremamente importante para a dinâmica do 

estaleiro, devendo ser cuidadosamente analisada a pessoa que vai exercer essas funções, sobretudo na 

vertente da gestão de recursos humanos. Disse ainda este Vereador que para além do perfil técnico de 

um Engenheiro Civil, em sua opinião seria muito importante avaliar o perfil a nível da gestão de recursos 

humanos, bastante importante para o exercício das funções no estaleiro. ------------------------------------------ 

Em relação à intervenção do Senhor Vereador José Filipe Cruz, o Senhor Presidente questionou como 

será possível avaliar se um Engenheiro Civil é um bom gestor de recursos humanos. ---------------------------- 

O Senhor Vereador José Filipe Cruz respondeu que certamente haverá empresas especializadas capazes 

de analisar as pessoas nessa ótica. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente sublinhou que esta situação é decorrente de um concurso público, não se podendo 

agora ir contratar uma empresa para fazer essa análise. O Senhor Presidente concretizou, referindo que 
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a lista de ordenação final do concurso para preenchimento de um posto de trabalho de Engenheiro Civil 

ficou composta por cinco candidatos. Tendo entrado o primeiro (que é o Engenheiro João Lourenço), 

está válida a “bolsa” desse concurso que contém quatro candidatos. Tendo o primeiro desses quatro, 

desistido do lugar e não tendo a candidatura seguinte chegado a acordo quanto ao vencimento, estamos 

na fase dos contactos com o último candidato dessa bolsa. Assim, embora em teoria seja válida a 

proposta de aferir o perfil da pessoa em matéria de recursos humanos, na prática isso não é exequível 

porque não é possível contratar uma empresa para verificar se o Engenheiro Civil é bom gestor de 

recursos humanos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador José Filipe Cruz referiu que a sua referência a “bom gestor de recursos humanos” 

prende-se com a especificidade das tarefas do pessoal afeto ao estaleiro, as quais requerem a existência 

de perfil adequado por parte de quem as coordena. ---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente fez referência à obrigatoriedade do Município seguir a tramitação legal para 

preencher os postos de trabalho do seu mapa de pessoal, sublinhando que a ordenação final decorre das 

classificações obtidas nos diversos métodos de seleção que foram publicitados à data de abertura do 

procedimento concursal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disse o Senhor Vice-Presidente que em cada procedimento concursal, havendo mais do que um 

candidato na lista de ordenação final, fica válida por 18 meses uma “bolsa de recrutamento” à qual se 

podem ir buscar os candidatos, por ordem decrescente da classificação na lista de ordenação final do 

concurso, caso o Município necessite de preencher mais postos de trabalho com idêntico perfil. 

Acrescentou que só depois de esgotada esta bolsa se poderá abrir novo concurso para preenchimento 

de idêntico posto de trabalho. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente sublinhou que estamos a contactar o último candidato da lista, não havendo 

margem para o rejeitar, argumentando que não tem aptidão para as funções, ou seja, aquilo que em 

teoria se percebe ser uma boa intenção, na prática não tem exequibilidade. --------------------------------------- 

A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos referiu que o momento da seleção e da ordenação dos 

candidatos já decorreu, de acordo com os parâmetros que foram definidos à data da publicitação do 

procedimento concursal, pelo que nada mais há a fazer do que percorrer a lista de ordenação final até ao 

seu esgotamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador José Filipe Cruz perguntou objetivamente se o concurso que foi aberto foi para a 

função de Encarregado ou para a função de Engenheiro Civil. ---------------------------------------------------------- 

A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos respondeu que o concurso foi aberto para a execução das 

funções descritas no respetivo aviso de abertura, sendo que poderão ser atribuídas aos trabalhadores, 
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funções de complexidade funcional adequada à sua categoria, apesar de poderem não estar 

taxativamente elencadas no conteúdo funcional respetivo. ------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente concluiu referindo que o Senhor Vereador José Filipe Cruz evidencia, nas suas 

intervenções, algumas ideias que se aplicam ao setor privado – que embora do ponto de vista da gestão 

façam mais sentido – não se podem aplicar no setor público. -----------------------------------------------------------   

Ponto treze) 1.ª Proposta de alteração permutativa ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do Senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 1.ª 

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

Ponto catorze) 1.ª Proposta de alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais – Com três 

votos favoráveis e uma abstenção por parte do Senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 1.ª 

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

Ponto quinze) 1.ª Proposta de alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três 

votos favoráveis e uma abstenção por parte do Senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 1.ª 

proposta de alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------------------------ 

Ponto dezasseis) Proposta de concessão de prazo suplementar para que a requerente “Monte da 

Vinagra Agroturismo, Lda.”, apresente pedido de legalização de obras no âmbito do Processo n.º 

175/17 – Nos termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao 

Processo n.º 175/17, cuja requerente é a Empresa Monte da Vinagra Agroturismo, Lda.; a Câmara 

deliberou, com três votos favoráveis e uma abstenção por parte do Senhor Vereador José Filipe Cruz, 

conceder à requerente o prazo suplementar de trinta dias, contados da data de receção da notificação, 

para que apresente o pedido de legalização das obras de edificação executadas no Monte da Vinagrinha, 

em Viana do Alentejo, sem prévio licenciamento. --------------------------------------------------------------------------    

Ponto dezassete) Proposta de aceitação da mobilidade interna na categoria de Assistente Técnica Tânia 

Sofia Falé Delgado, pertencente ao Mapa de pessoal do Município de Alvito – Nos termos da proposta 

do Senhor Vice-Presidente e ao abrigo do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na atual redação, a Câmara 

deliberou por unanimidade aceitar a Assistente Técnica Tânia Sofia Falé Delgado, pertencente ao Mapa 

de Pessoal do Município de Alvito, na situação de mobilidade interna na categoria. O interesse público 

do Município de Viana do Alentejo, nesta situação de mobilidade fundamenta-se na necessidade de 

ocupar um posto de trabalho na Divisão de Infraestruturas Municipais e Serviços Urbanos, o qual ficou 

vago na sequência da afetação de trabalhadores a outros serviços. Pretende-se assim, assegurar os 

procedimentos administrativos a decorrer no âmbito da referida Divisão. ------------------------------------------ 
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Da parte do Município de Alvito não se levantam objeções à mobilidade da Técnica Superior em causa 

conforme ofício recebido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Mapa de Pessoal do Município de Viana do Alentejo para 2021, prevê a ocupação do posto de trabalho 

em causa, em situação de mobilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Atendendo aos objetivos de economia, eficácia e eficiência que devem presidir às decisões dos 

Organismos, a Câmara considerou estar acautelado o interesse público nesta situação de mobilidade, a 

qual terá início a 18 de janeiro de 2021. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezoito) Proposta de Legalização de obra de alteração/substituição de cobertura no âmbito do 

Processo n.º 252/20 cujos requerentes são Floriano José Pia Belga e Outra – Nos termos da Informação 

da Divisão de Administração Urbanística e Processual relativa ao Processo n.º 252/20, cujos requerentes 

são Floriano José Pia Belga e Outra; a Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido de legalização 

das obras realizadas numa habitação unifamiliar, no prédio denominado “Gamita”, em Alcáçovas. --------- 

 

Terminada a ordem de trabalhos, o Senhor Presidente desejou que o concelho de Viana do Alentejo 

recupere deste momento difícil, estando a Câmara Municipal disponível para continuar a apoiar, 

sobretudo aqueles que enfrentam maiores dificuldades.   

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

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

 
 

 Eu,                                                                                                                      ,Chefe da DGR, a subscrevi.  

 

O Presidente, 

 

  

Os Vereadores, 
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