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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO
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ATA N.º 23/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 07/12/2021

PRESENÇAS
PRESIDENTE: LUÍS MIGUEL FIALHO DUARTE
VEREADORES: PAULA MARISE CARRACHA PANÓIAS BAMOND DAS NEVES
ANTONIO FRANCISCO COSTA DA SILVA
MIGUEL JOSÉ FONSECA BENTINHO
LUÍS MIGUEL HORTA METROGOS
HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 18:30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS:

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 02/12/2021
CAIXA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.219,10 €
FUNDOS DE MANEIO ........................................................................................................................................................ 3.052,00 €
FUNDO DE MANEIO 4 – JOÃO LUIS FOUTO LOURENÇO……………………………………………………………………………………………….. 1.500,00 €
FUNDO DE MANEIO 5 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA ........................................................................................ 1.000,00 €
FUNDO DE MANEIO 6 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES ..................................................................... 52,00 €
FUNDO DE MANEIO 9 – DANIELA DA CONCEIÇÃO BANHA PALHAIS .................................................................................... 500,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ............................................................................................................. 1.762.955,62 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .................................................................................................................. 843.423,41 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ........................................................................................................................... 211,50 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ........................................................................................................................ 3.921,77 €
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 ...................................................................................................... 533.633,49 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00007163830 – CAUÇÕES …………………………………………………………………………………………………. 1.656,00 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00007105850 ........................................................................................................................ 19.504,61 €
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001 ..................................................................................................................... 340.133,49 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ................................................................................................................ 136.520,23 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ............................................................................................................... 120.638,58 €
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558 ................................................................................................................... 40.312,15 €
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 .................................................................................................................................... 2.453.294,24 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ........................................................................................................................................ 2.350.461,12 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS .................................................................................................................................. 142.833,12 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, a qual teve lugar nos
Paços do Município, com a presença de todos os membros do órgão. ----------------------------------------------São os seguintes os pontos da ordem de trabalhos desta reunião: ---------------------------------------------------1. Proposta de aprovação da ata em minuta; -------------------------------------------------------------------------------2. Informação sobre a Atividade da Câmara; --------------------------------------------------------------------------------3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião da Câmara Municipal realizada no dia 24 de
novembro de 2021; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 16 relativo à Empreitada de Construção do Centro
Social de Aguiar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 atribuição de apoios em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária”; --------------------------8. Proposta de fixação do número máximo de inscrições, do preço da participação nas atividades e do
preço das refeições da Oficina Aberta na pausa letiva do Natal, no ano letivo 2021/2022;---------------------9. Proposta de ratificação dos despachos do Senhor Presidente que determinaram a atribuição de apoios
no âmbito da Ação Social Escolar; ----------------------------------------------------------------------------------------------10. Proposta de transferência de verba para as Associações de Pais e Encarregados de Educação do
Concelho (desenvolvimento de atividades no ano letivo 2021/2022); -----------------------------------------------11. Proposta de transferência de verba para a Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas
(realização de mercadinho de Natal);------------------------------------------------------------------------------------------12. Proposta de transferência de verba para o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (Protocolo
de colaboração/material didático e pedagógico); --------------------------------------------------------------------------13. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades
Culturais;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Proposta de celebração de Protocolo com a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do
Consumidor;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Proposta de deliberação no âmbito do processo de candidaturas ao Programa ABEM: Rede Solidária
do Medicamento;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Proposta de alteração de sinalização rodoviária em Alcáçovas;---------------------------------------------------17. Proposta de celebração de Protocolo entre a Administração Regional de Saúde do Alentejo, o
Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central e o Município de Viana do Alentejo;------------------
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18. Proposta de abertura de Procedimento de Recrutamento por recurso à mobilidade na categoria
entre órgãos ou serviços, para preenchimento de um posto de trabalho de Assistente Operacional para
desempenho de funções na área da Ação Educativa de Apoio ao Ensino Pré-Escolar; ---------------------------19. Proposta de preenchimento de um posto de trabalho de Assistente Técnico, na modalidade de
contrato de trabalho por tempo indeterminado, com recurso à reserva de recrutamento interna; ---------20. Proposta de alteração do primeiro período destinando à intervenção e esclarecimento ao público; ---21. Proposta de transferência de verba para a ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores
das Autarquias Locais do Concelho de Viana do Alentejo; ---------------------------------------------------------------22. Proposta de aprovação da 23ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais; ---------------23. Proposta de aprovação da 17ª alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos; -----------24. Proposta de aprovação da 31ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa; --------------------------25. Proposta de atribuição de Medalhas do Município;-------------------------------------------------------------------26. Proposta de alteração das Comissões de Vistorias e Auditorias Municipais;-----------------------------------27. Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que permitiu a interrupção do trânsito na
Rua Cândido dos Reis, em Viana do Alentejo, por motivos de obras de limpeza na fachada de um prédio;
28. Proposta de emissão de licenças de ruído requeridas por Maria João Calhau Caeiro, relativas a
eventos no bar das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo (dias 11 e 18 de dezembro); --------------------29. Proposta de ratificação do parecer prévio não vinculativo relativo a obras de conservação e limpeza
das torres do Castelo de Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------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, na redação atual, o Senhor Presidente declarou aberto o Período de Antes da Ordem do Dia:
- O Senhor Presidente, quanto ao alojamento do médico que está a prestar serviço neste concelho,
recordou que o Município tem vindo a assegurar o pagamento desse alojamento na Pensão do Sr. Luis
Farrica, em Viana do Alentejo, no montante de 900,00€ (novecentos euros) mensais. Disse que foi
encontrada outra alternativa para o alojamento do médico, passando pelo arrendamento de uma
habitação em Alcáçovas, pelo montante de 300,00€ (trezentos euros) mensais. ---------------------------------- Quanto à elaboração dos Documentos Previsionais, o Senhor Presidente solicitou aos Senhores
Vereadores que até ao final desta semana, façam a entrega das suas propostas. --------------------------------- Quanto à iluminação de Natal, disse o Senhor Presidente que a mesma já está instalada, tendo este
procedimento decorrido no mínimo espaço de tempo possível, atendendo a que este executivo tomou
posse no dia 8 de outubro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O Senhor Presidente informou que na reunião da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central, hoje realizada, o único tema abordado foi a complexidade do processo relativo à transferência
de competências para os Municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador António Costa da Silva começou por se congratular pelo 6.º aniversário da
classificação da Arte Chocalheira como Património Cultural Imaterial da Humanidade com Necessidade
de Salvaguarda Urgente, pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura. Este Vereador salientou que esta distinção tem subjacente o risco de perigo iminente de
desaparecimento desta arte no nosso território e recordou que a candidatura da Arte Chocalheira,
aprovada pela UNESCO em 2015, foi liderada pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo, em
parceria com o Município de Viana do Alentejo e com a Freguesia de Alcáçovas. O Senhor Vereador
António Costa da Silva realçou o mérito destas três entidades que através da aprovação da candidatura
pela UNESCO, conseguiram ver realçado o mérito dos mestres chocalheiros que ao longo dos anos têm
mantido a tradição. Este Vereador frisou que a importância desta iniciativa deve-se efetivamente à
necessidade de salvaguarda da Arte Chocalheira, existindo, para esse efeito, um plano de salvaguarda
que deverá ser reforçado pois se não for cumprido, existe o risco de se perder este valioso património.
Este Vereador sublinhou que felizmente ainda existe em Alcáçovas a Fábrica “Chocalhos Pardalinho”,
liderada por dois jovens com o apoio do mestre chocalheiro José Luis Reis Maia. --------------------------------O Senhor Vereador António Costa da Silva disse que na sua perspetiva é necessário que mais jovens
possam aprender e desenvolver esta arte para que este património seja preservado e a história saia
fortalecida. Neste contexto, perguntou o que é que o Município perspetiva fazer para cumprir o plano de
salvaguarda e se há algum intercâmbio com as outras duas entidades parceiras para garantir que o
património e a atividade económica não se percam. Concluiu este assunto referindo que são
importantes as felicitações pelo 6.º aniversário da classificação mas que o essencial é perspetivar o
futuro, a fim de que a arte chocalheira seja preservada. ------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador António Costa da Silva congratulou-se também pela comemoração do 7.º
aniversário da classificação do Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade,
pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Endereçou a sua
homenagem aos sete grupos corais do concelho que têm valorizado e mantido viva a tradição do cante
alentejano, concretamente o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, o Grupo Coral Feminino de
Viana do Alentejo, o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo, o Grupo Coral Feminino “Paz e
Unidade” de Alcáçovas, o Grupo Coral Feminino “Cantares de Alcáçovas”, o Grupo Coral dos
Trabalhadores de Alcáçovas e o Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas. --------------------------
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- O Senhor Vereador António Costa da Silva manifestou a sua preocupação pela forma como as pessoas
são acolhidas no centro de vacinação da COVID-19, em Viana do Alentejo. Disse que as condições de
vacinação são desumanas, conforme ele próprio hoje observou: as pessoas (algumas com mais de 90
anos) são recebidas numa tenda, ao frio, sem que os aquecedores a gás estejam ligados (segundo
percebeu os aquecedores foram desligados devido ao cheiro a gás). Disse este Vereador que as pessoas,
sobretudo as mais frágeis, não merecem o tratamento que estão a ter, devendo a Câmara, na sua
opinião, tomar uma atitude perante as entidades que têm responsabilidades nesta matéria, evitando
que esta situação permaneça no concelho de Viana do Alentejo. -----------------------------------------------------Disse ainda o Senhor Vereador António Costa da Silva que gostaria de perceber qual a interferência do
Município a propósito da tenda que está a ser utilizada e os motivos pelos quais não continuou a ser
utilizado o salão dos bombeiros, dado que dispunha de condições de segurança e garantia outra
dignidade no processo de vacinação. Acrescentou que é importante que a Câmara tome uma atitude
sobre isto, tal como há pouco tempo tomou uma atitude sobre a estação das Alcáçovas, sendo que no
caso da vacinação a situação é mais grave porque se trata de uma questão de saúde, que envolve
pessoas, na sua grande maioria idosas e bastante frágeis. --------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Costa da Silva perguntou ainda que medidas estão previstas em termos da
nova vaga da COVID-19. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luis Metrogos referiu que alguns dos temas que pretende abordar são coincidentes
com as que foram referidos pelo Senhor Vereador António Costa da Silva. Também este Vereador
felicitou o Cante Alentejano pelo 7.º aniversário da sua classificação como Património Cultural Imaterial
da Humanidade, endereçando os parabéns a todos os que integram os grupos corais deste concelho pois
são eles que mantêm viva a nossa cultura e tradição. Acrescentou que existe também o Grupo Coral de
Aguiar que embora ainda não esteja a atuar, tem a intenção de reiniciar os seus ensaios. ---------------------- O Senhor Vereador Luis Metrogos apresentou também as felicitações à Arte Chocalheira pelo 6.º
aniversário da sua classificação como Património Cultural Imaterial da Humanidade com Necessidade de
Salvaguarda Urgente, na sequência da candidatura apresentada pela Entidade Regional de Turismo do
Alentejo, em parceria com o Município de Viana do Alentejo e com a Freguesia de Alcáçovas. Este
Vereador endereçou os parabéns aos mestres chocalheiros que mantêm viva a tradição do fabrico dos
chocalhos, mostrando também o seu interesse em saber o que está perspetivado pelo Município, no
sentido do cumprimento do plano de salvaguarda da Arte Chocalheira. --------------------------------------------- Também o Senhor Vereador Luis Metrogos se referiu às condições em que as pessoas aguardam a toma
da vacina da COVID-19, numa tenda anexa ao Centro de Saúde de Viana do Alentejo. Considerou que a
tenda de apoio não é a melhor solução pois não garante a dignidade de quem aguarda a sua vez para ser
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vacinado, principalmente os mais idosos e os que têm mais problemas de saúde. Disse este Vereador
perceber que se o local de vacinação estiver próximo do Centro de Saúde, é garantida mais facilmente a
presença de um médico, situação que não se verificava quando a vacinação decorria no quartel dos
bombeiros. Contudo – disse – é necessário encontrar melhores condições de espera para as pessoas. ----- O Senhor Vereador Luis Metrogos, de seguida, disse pretender apresentar algumas propostas para o
Orçamento de 2022, as quais constam de um documento com o seguinte teor integral: ----------------------“ Tomando em consideração a preparação do Orçamento para 2022, que será um instrumento
fundamental na gestão pública do Município e traduzirá a orientação política que se pretende
implementar, para o aumento da qualidade de vida dos nossos munícipes e para o desenvolvimento do
concelho, os Vereadores do Partido Socialista vêm apresentar propostas que devem ser consideradas
para a estruturação dos Documentos Previsionais.
As opções tomadas na gestão previsional refletirão o programa de ação do executivo do Município de
Viana do Alentejo para o ano económico de 2022, pelo que importa definir objetivos, linhas estratégicas,
projetos e ações de forma criteriosa e assertiva.
Desta forma, apresentam-se em seguida as propostas dos Vereadores do Partido Socialista:
1. Requalificação das Zonas Industriais através da modernização e qualificação das infraestruturas
tecnológicas e alargamento da Zona Industrial de Alcáçovas e criação de uma Zona Industrial em Aguiar;
2. Criação do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Segurança;
3. Apoiar as entidades competentes na área da educação para a criação da oferta de berçário em Viana
do Alentejo e Aguiar;
4. Criação de faixas de proteção, em sede de alteração do PDM, entre as zonas urbanas e as explorações
agrícolas;
5. Implementação da Estratégia Local de Habitação do Município de Viana do Alentejo através da
resolução das condições habitacionais do Bairro pré-fabricado de Aguiar e de melhorias habitacionais das
famílias em condições vulneráveis;
6. Execução da 2.ª fase do caminho pedonal e ciclovia que ligará a área urbana de Viana do Alentejo ao
Santuário de Nossa Senhora D’Aires;
7. Elaboração de projetos para requalificação do Jardim Público de Alcáçovas e Aguiar, dotando-os de
melhores condições de utilização e atratividade e execução do projeto para a requalificação do Jardim do
Rossio em Viana do Alentejo, em complementaridade à atual obra do Convento de Jesus;
8. Criação de um Plano de Comunicação para a promoção do concelho (nova imagem gráfica),
nomeadamente, o património material e imaterial, integrando culturalmente as três freguesias;
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9. Criação de uma estratégia integrada para o turismo no concelho, conjugando os recursos turísticos e
pontos de interesse das três freguesias de maneira a estruturar a oferta turística existente – turismo
religioso, turismo de natureza, turismo gastronómico e turismo cultural;
10. Alargar a área de cobertura wi-fi, através da instalação de vários hotspots, com cobertura alargada
do território urbano.
Para além destas 10 propostas apresentadas, pretendíamos que também fossem considerados todos os
projetos elaborados pelo anterior executivo e que se encontram carteira, uma vez que já se realizaram
investimentos e estes apenas aguardam possibilidades de financiamento.
Os projetos referidos, apresentam-se em seguida:
1. Regeneração Urbana em Alcáçovas - Fase 2 – Concluído;
2. Requalificação do Jardim Rossio - Viana – Concluído;
3. Centro de Acolhimento Turístico - EN2 - Alcáçovas – Concluído;
4. Requalificação da Zona Central de Aguiar - Fase 1 – Concluído;
5. Requalificação do Largo do Poço Novo - Alcáçovas – Concluído;
6. Requalificação do Centro Histórico de Viana - Fase 4 – Em elaboração;
7. Requalificação do Bairro Fragoso - Alcáçovas – Concluído;
8. Eficiência energética - 3 candidaturas – Concluído / Candidaturas em análise;
9. Ampliação do Centro de Proteção Civil – Concluído / Candidatura aprovada;
10. Estrada Viana-Outeiro – Concluído;
11. Autocaravanas (Quinta da Joana) – Em elaboração;
12. Viveiro de Empresas – Concluído / Candidatura em análise;
13. Requalificação da EBSIS - Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa – Concluído / Candidatura
aprovada;
14. ELH - Estratégia Local de habitação – Concluído / Acordo assinado;
15. Construção Quartel GNR – Concluído / Acordo aprovado;
16. Museografia “´´Agua Morna” – Concluído / Candidatura aprovada.
Desde já agradecemos a melhor consideração e esperamos poder colaborar na construção do melhor
Orçamento para 2022.
Os Vereadores,
Luis Metrogos
Miguel Bentinho “
Disse ainda o Senhor Vereador Luis Metrogos que as propostas apresentadas pela CDU, na reunião da
Câmara de 4 de novembro de 2020, relativas aos Documentos Previsionais de 2021, têm agora
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oportunidade de inclusão nos Documentos Previsionais de 2022, recordando que um dos Vereadores da
CDU nessa data é o atual Presidente da Câmara. Exemplificou com a construção da Zona Industrial em
Aguiar, a construção de um terminal rodoviário em Viana do Alentejo e a reparação da Estrada de Santa
Catarina de modo a possibilitar a circulação de veículos pesados. ----------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luis Metrogos, de seguida, apresentou a seguinte proposta que integralmente se
transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ Tomando em consideração a aceitação, na reunião de Câmara de dia 24/11/2021, da nossa proposta,
na reunião de Câmara de dia 10/11/2021, que se refere ao pedido de um espaço na Câmara Municipal de
Viana do Alentejo para receber munícipes que pretendam reunir com os vereadores da oposição, propõe-se o seguinte agendamento:
- Disponibilização de espaço às quartas-feiras de manhã, entre as 10H e as 12H.
Salienta-se ainda, que procuraremos dar conhecimento sempre que existam agendamentos, de forma a
agilizar a utilização do espaço e para não condicionar o funcionamento do mesmo.
Desde já agradecemos a consideração.
Os Vereadores,
Luis Metrogos
Miguel Bentinho “
- O Senhor Vereador Luis Metrogos disse ter tido conhecimento da abertura do Espaço Cidadão em
Alcáçovas, iniciativa com a qual os Vereadores do Partido Socialista concordam e que provém do anterior
executivo, possibilitando aos munícipes usufruir de um serviço de proximidade. Dado que existe um
Espaço Cidadão em Viana do Alentejo e em Alcáçovas, perguntou este Vereador qual a opinião do
executivo em regime de permanência quanto à abertura de um Espaço Cidadão na Freguesia de Aguiar,
designadamente se tal será possível e se existe intenção de o proporcionar uma vez que Aguiar, neste
momento, é a única Freguesia do concelho que não dispõe desses serviços de proximidade. ------------------ De seguida, o Senhor Vereador Luis Metrogos referiu-se ao facto da Anta de Aguiar estar localizada
junto a uma estrada de terra batida e em frente da habitação de um munícipe. Dado que naquela zona
existe um deficiente escoamento de águas, provocando diversas alterações no piso (buracos e valas),
este Vereador propôs que a situação seja verificada, na tentativa de controlar o escoamento das águas a
fim de atrair mais visitantes aquela zona da Anta e permitir que a circulação na estrada de terra batida se
faça em melhores condições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Este Vereador, por fim, alertou para a existência de buracos com alguma dimensão nas Ruas 5 de
Outubro e da Reforma Agrária, em Aguiar. Em sua opinião, as reparações que se impõem, contribuirão
para melhorar as condições de circulação naquelas vias. ------------------------------------------------------------------
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- O Senhor Vereador António Costa da Silva, relativamente ao Orçamento e Plano de Atividades do
próximo ano, disse que a metodologia que o VIVA esperava e gostaria, não é a que está a ser seguida, ou
seja, os Vereadores estão a apresentar um conjunto de projetos para algo que não conhecem ao certo
nem sabem como vai ser construído. Em seu entender, deveria ser dado conhecimento de um esboço do
Plano e Orçamento, cabendo aos Vereadores complementar esses documentos. Dado que a expetativa
que o VIVA tinha nesta matéria não se irá concretizar, disse este Vereador que serão apresentadas dez
propostas concretas, mesmo discordando da metodologia. Acrescentou que algumas dessas propostas
não se referem a projetos mas sim a taxas municipais e outras matérias que o VIVA considera
determinantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Quanto ao atendimento aos munícipes, disse o Senhor Vereador António Costa da Silva, que no seu
caso tem sido simples, quer através de contacto pessoal direto, quer através de email, quer através de
contacto telefónico. Em sua opinião, deverá existir uma forma institucional de contacto com os
Vereadores da oposição, podendo passar pela disponibilização de um email da Câmara para que esta
possa divulgar qual o email de atendimento dos Vereadores. Disse ainda este Vereador já ter tido a
experiência das pessoas não comparecerem nos atendimentos previamente marcados, preferindo outras
formas de comunicação. Assim, disse este Vereador que prefere a utilização de um email da Câmara para
fazer os atendimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que o gabinete a utilizar pelos Senhores Vereadores da oposição, para
efetuarem o atendimento aos munícipes, está preparado para o efeito. Acrescentou que não irá ser
utilizado para outras tarefas pelo que está completamente disponível para ser ocupado em função da
calendarização fixada. Quanto aos emails institucionais, disse o Senhor Presidente que irá refletir sobre a
sugestão, embora à partida não se incline muito para essa prática. ---------------------------------------------------Disse ainda o Senhor presidente que a divulgação dos dias e horários de atendimento dos Senhores
Vereadores é relativamente fácil e será feita pelos meios habituais, designadamente no Boletim
Municipal e nas redes sociais do Município, podendo até os Senhores Vereadores sugerir o modelo de
divulgação que pretendem, após articulação das datas e horários. ----------------------------------------------------- Quanto à metodologia utilizada na elaboração do Orçamento e Plano de Atividades de 2022, disse o
Senhor Presidente que não foi a que os eleitos em regime de permanência desejavam. Contudo, dada a
escassez de tempo, disse o Senhor Presidente que não foi possível fazer de outra forma. Acrescentou que
não houve tempo para o cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição, situação que se pretende
alterar no próximo ano. Acrescentou ser sua intenção, logo que o esboço dos Documentos Previsionais
esteja concluído, marcar uma reunião com os Senhores Vereadores, a fim de que possam dar a sua
opinião sobre os documentos, procedendo-se à inclusão de algumas propostas que entretanto venham a
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ser apresentadas e sejam conciliáveis com os objetivos do executivo em regime de permanência. ----------- O Senhor Presidente, quanto à questão da vacinação na tenda junto ao Centro de Saúde de Viana do
Alentejo, disse que o assunto preocupa bastante o executivo em regime de permanência, dada a falta de
condições da tenda em causa. O Senhor Presidente acrescentou ter realizado ontem uma reunião com o
técnico responsável da Proteção Civil do Município – Bruno Lagarto – tendo-o incumbido de providenciar
outra tenda, com condições de utilização dignas. --------------------------------------------------------------------------- Quanto às comemorações do 7.º aniversário da classificação do Cante Alentejano como Património
Cultural Imaterial da Humanidade, pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura, disse o Senhor Presidente que nesse dia esteve doente, não tendo podido
acompanhá-las. Endereçou os parabéns a todos os participantes nos Grupos Corais do concelho. ------------ Quanto ao 6.º aniversário da classificação da Arte Chocalheira como Património Cultural Imaterial da
Humanidade com Necessidade de Salvaguarda Urgente, pela UNESCO – Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura, o Senhor Presidente endereçou os parabéns a todos quantos ao
longo dos anos, têm contribuído para manter viva esta arte. Disse também o Senhor Presidente já ter
realizado uma reunião com o Dr. Paulo Lima, que desde o início tem acompanhado este processo.
Acrescentou que neste momento está em elaboração, pela UNESCO – Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura, o relatório de avaliação e que assim que ele for recebido, serão
estruturadas as ações a desenvolver no âmbito do Plano de Salvaguarda da Arte Chocalheira. O Senhor
Presidente sublinhou que é indispensável a realização de ações que permitam manter a tradição em
causa, recordando que atualmente existe apenas uma fábrica em laboração, em Alcáçovas. ------------------ O Senhor Presidente agradeceu as propostas apresentadas pelo Senhor Vereador Luis Metrogos,
destinadas ao Orçamento e Plano de Atividades de 2022. Quanto à inclusão das propostas que a CDU
apresentou para o mesmo efeito, em 2020, disse o Senhor Presidente que a própria CDU se preocupará
com esse assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao Espaço Cidadão em Aguiar, disse o Senhor Presidente que não faz agora sentido estar
a instalá-lo no edifício da biblioteca, dado que esta irá mudar de localização, ficando situada no novo
edifício. Assim, logo que a nova biblioteca esteja concluída e se nenhum impedimento legal existir, é
intenção instalar nela o Espaço Cidadão para um melhor serviço à respetiva população. ------------------------ Quanto às chamadas de atenção, quer relativamente à zona da Anta, quer relativamente aos buracos
existentes em duas ruas da Freguesia de Aguiar, o Senhor Presidente agradeceu-as e referiu que as
situações serão verificadas e certamente resolvidas. ----------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Miguel Bentinho voltou a referir-se ao assunto do exercício ou não do direito de
preferência do Município relativamente à taberna existente no Largo de S. Luis, em Viana do Alentejo,
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pretendendo ver esclarecido o motivo pelo qual será sujeito a deliberação da Câmara o despacho do
Senhor Presidente de não exercício do direito de preferência quando não foi sujeito a ratificação da
Câmara o seu despacho inicial para o exercício desse direito. Disse este Vereador não compreender
porque é que quando o direito de preferência foi exercido, o ato não foi sujeito a ratificação da Câmara
havendo contudo uma proposta de ratificação que será submetida à Câmara relativa ao não exercício
desse direito de preferência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Quer o chefe de gabinete de apoio pessoal do Senhor Presidente da Câmara – Dr. Eduardo Luciano – quer
a chefe da Divisão de Administração Urbanística e Processual – Arquiteta Maria João Pereira e Pereira –
enquadraram o assunto à luz do quadro legal respeitante a esta matéria e à luz das exigências da
Plataforma “Casa Pronta”. A Senhora chefe da Divisão de Administração Urbanística e Processual, entre
outros aspetos, referiu que o imóvel em causa – “Taberna do Fava” – situa-se em zona de proteção de
imóvel classificado e daí o facto do Município ter direito de preferência quanto à respetiva aquisição.
Dado que o anúncio publicado na Plataforma “Casa Pronta” indicava o dia seguinte como a data provável
para a realização da escritura de compra e venda do imóvel, a manifestação da intenção de exercício do
direito de preferência por parte do Município teve apenas o objetivo de “travar” a realização dessa
escritura enquanto o Município equacionava adquirir, ele próprio, o imóvel. Tomada a decisão final de
não aquisição, o Senhor Presidente proferiu então um despacho nessa conformidade, o qual sujeitará a
ratificação da Câmara Municipal por ser uma competência desta. ----------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Costa da Silva, acerca da ratificação dos atos, voltou a sublinhar a
importância de perceber bem as implicações decorrentes, por exemplo, de um ato que o Senhor
Presidente pratique e que depois não seja ratificado pela Câmara Municipal. Exemplificou com o caso da
aquisição da taberna em que o Senhor Presidente despachou no sentido do Município não exercer o
direito de preferência, permitindo assim que tivesse sido celebrada a escritura de compra e venda entre
particulares. Contudo, os Vereadores poderiam não concordar com essa decisão. Perguntou o que
aconteceria então, nesse pressuposto. ----------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente disse parecer-lhe que se o ato já tinha sido praticado, não haveria como retroceder
na decisão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luis Metrogos referiu que não lhe parece legalmente possível que a prática dos atos
sujeitos a ratificação esteja sempre salvaguardada pois se assim for, a atuação dos Vereadores fica
bastante esvaziada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A chefe da Divisão de Gestão de Recursos alertou para o facto do Senhor Presidente da Câmara só
poder praticar atos da competência da Câmara (sujeitando-os a ratificação na reunião seguinte) se
estiverem reunidas as condições previstas no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
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setembro, na atual redação, ou seja, se estiver perante circunstâncias excecionais e se, por motivo de
urgência, não puder reunir extraordinariamente a Câmara. Frisou que o Senhor Presidente não pode
assim substituir-se à Câmara Municipal quando quer, tendo que estar ciente, quando o faz, que estão
reunidas as condições que a Lei exige. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador Luis Metrogos, ainda em relação ao alojamento do médico, perguntou como foi
encontrado o imóvel para arrendar, em Alcáçovas. ------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente esclareceu que a Senhora Vice-Presidente teve conhecimento da existência de um
imóvel que poderia servir para essa função e contactou a respetiva proprietária. Face à diferença de
preço em causa (pensão – 900,00€ mensais / arrendamento de imóvel – 300,00€ mensais), o Município
optará por arrendar a habitação que disponibilizará ao médico. -------------------------------------------------------- Quanto à tenda para a vacinação da COVID-19, o Senhor Vereador Luis Metrogos estranhou que o
Senhor Presidente não tivesse percebido o destino da tenda quando o Centro de Saúde a pediu.
Perguntou ainda se já foi equacionada a colocação de uma nova tenda. --------------------------------------------- O Senhor Presidente confirmou que o Centro de Saúde pediu a tenda ao Município, não especificando o
destino da mesma. Quanto à colocação de uma nova tenda, o Senhor Presidente repetiu que já solicitou
ao responsável da Proteção Civil que trate desse assunto com a máxima urgência. ------------------------------Passou-se de imediato à ordem de trabalhos:
Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 57.º
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, a Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a ata em minuta, no final da reunião. ------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Informação sobre atividade da Câmara – O Senhor Presidente informou sobre a atividade
da Câmara, no período compreendido entre os dias 24 de novembro e a presente data. Referiu o
seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que no dia 25 de novembro, a Senhora Vice-Presidente esteve presente na assinatura de um protocolo
celebrado entre a Associação Ser Mulher e a CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana
do Alentejo, relativo à implementação da RAP – Resposta de Apoio Psicológico, a crianças e jovens
vítimas de violência doméstica. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Que no dia 25 de novembro, reuniu com a Sra. D. Maria Manuela Xavier sobre questões da Zona
Industrial de Alcáçovas e que nesse mesmo dia reuniu também com a Sra. Arquiteta Ana Proença, da
Empresa – Ey Parthenon, para fazer o ponto de situação da Estratégia Local de Habitação. A propósito
desta reunião, foi entregue aos Senhores Vereadores um pequeno memorando com os aspetos focados
na mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Que no dia 25 de novembro visitou o Centro de Logística da Empresa “Aposento Real, Lda.”, em Viana
do Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que no dia 26 de novembro, a Senhora Vice-Presidente participou na reunião da ATLA – Associação
Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva, que se realizou em Portel. -------------------------------------------- Que no dia 27 de novembro, a Senhora Vice-Presidente participou nas comemorações do 7.º
aniversário do Cante Alentejano como Património Cultural e Imaterial da Humanidade. ------------------------ Que no dia 30 de novembro participou na reunião do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de
Municípios do Alentejo Central. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Que no dia 30 de novembro, o executivo em regime de permanência entregou ao trabalhador Joaquim
Janeiro, por ocasião da sua aposentação, uma medalha do Concelho e um cartão de agradecimento pelo
trabalho prestado a este Município. -------------------------------------------------------------------------------------------- Que no dia 1 de dezembro, o executivo em regime de permanência esteve presente na tradicional
arruada alusiva à restauração da independência, organizada pela Sociedade União Alcaçovense, em
Alcáçovas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que no dia 2 de dezembro fez o seu primeiro dia de atendimento, tendo recebido vários munícipes com
assuntos diversos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que no dia 3 de dezembro foi assinado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com a Técnica Superior Gisela Roque. --------------------------------------------------------------------- Que no dia 3 de dezembro reuniu com o empreiteiro da futura obra de Requalificação da Escola Básica
e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------- Que no dia 3 de dezembro reuniu com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do
Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que no dia 6 de dezembro, o executivo em regime de permanência reuniu com os membros da direção
da ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores das Autarquias Locais do Concelho de Viana
do Alentejo. Reuniu também neste mesmo dia com a irmã Isabel e o Dr. Manuel Oliveira do Centro
Imaculado do Coração de Maria (videoconferência). ---------------------------------------------------------------------- Que no dia 6 de dezembro reuniu com o responsável da Proteção Civil para um pequeno briefing sobre
a logística de resposta à 5.ª vaga da pandemia COVID-19 (locais e meios de resposta). -------------------------- Relativamente à Informação sobre a Atividade da Câmara, o Senhor Vereador António Costa da Silva
reportou-se, em primeiro lugar, à Estratégia Local de Habitação e à reunião realizada com a técnica da
empresa que a elaborou. Disse este Vereador que pelo resumo que leu, constatou que a empresa referiu
a possibilidade de alteração da Estratégia Local de Habitação. Perguntou se esta referência foi apenas a
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título informativo ou se ocorreu em resposta à manifestação de alguma eventual motivação / vontade
nesse sentido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse este Vereador que a questão Central desta Estratégia prende-se, como é sabido, com a
Reabilitação do Bairro das pré-fabricadas de Aguiar. Contudo, nada de concreto foi adiantado na reunião,
quer em termos de perspetivas, quer em termos de calendário e neste momento existem já Avisos
abertos (quer para o 1º Direito, quer para arrendamento) sem que tenha resultado dessa reunião
qualquer planeamento ou data indicativa para início dos trabalhos. -------------------------------------------------Também o Senhor Vereador António Costa da Silva perguntou, relativamente à reunião realizada sobre a
Zona Industrial de Alcáçovas, se os temas abordados podem ser divulgados. -------------------------------------Pediu ainda este Vereador que sejam clarificados os resultados da reunião realizada com o empreiteiro
que irá executar a obra de Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, pois é
manifestamente insuficiente saber que o Senhor Presidente realizou uma reunião, não conhecendo os
resultados da mesma. Disse este Vereador que estando praticamente no final o Programa Operacional
Alentejo 2020, importará saber da disponibilidade do empreiteiro para avançar com a obra, tendo em
conta os riscos dos atrasos na execução da mesma em termos de garantia do financiamento
comunitário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Costa da Silva perguntou quais os resultados da reunião realizada com o
responsável da Proteção Civil acerca da logística da 5.ª vaga da COVID-19, nomeadamente que
informação poderá ser dada aos munícipes no sentido de os tranquilizar sobre esta matéria. ----------------Finalmente, o Senhor Vereador António Costa da Silva felicitou o trabalhador Joaquim Janeiro pelo seu
desempenho ao serviço do Município, merecendo a homenagem feita pelo executivo em regime de
permanência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luis Metrogos, quanto à Informação sobre a Atividade da Câmara, referiu que
algumas das suas questões já foram colocadas pelo Senhor Vereador António Costa da Silva pelo que não
irá referi-las. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este Vereador deixou também as felicitações e o agradecimento ao trabalhador Joaquim Janeiro pelos
anos em que esteve ao serviço do Município. ------------------------------------------------------------------------------Disse também este Vereador que, de um modo geral, a Informação sobre a Atividade da Câmara surge
pouco aprofundada, limitando-se a uma mera cronologia dos acontecimentos, sem se focar nos
resultados das reuniões realizadas. --------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao atendimento aos munícipes que o Senhor Presidente realizou no passado dia 2 de dezembro,
em Viana do Alentejo; perguntou o Senhor Vereador Luis Metrogos para quando está previsto o
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atendimento aos munícipes em Alcáçovas e em Aguiar para que estes não fiquem numa situação de
desfavor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente, em relação aos atendimentos nas Freguesias de Alcáçovas e Aguiar, disse não ter
ainda datas previstas. Sublinhou que foi efetuado atendimento aos munícipes em Viana, na passada
quinta-feira, em virtude de existirem cerca de dez pedidos, contrariamente ao que sucede nas outras
duas freguesias em que nenhuma solicitação ainda lhe chegou. ------------------------------------------------------Quanto ao formato da Informação sobre a Atividade da Câmara, disse o Senhor Presidente que poderá
passar a ser mais exaustivo, dado que o objetivo principal é o esclarecimento. -----------------------------------Quanto à reunião com o responsável da Proteção Civil, disse o Senhor Presidente que o objetivo foi
perspetivar soluções de alojamento durante a eventual 5.ª vaga de COVID-19, designadamente com a
utilização do Pavilhão Desportivo de Viana e, no que concerne aos bombeiros, com a utilização do
Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria de acordo com a disponibilidade já anteriormente
manifestada pelas Irmãs. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda o Senhor Presidente que se houver necessidade de Alojamento dos militares da GNR, está
equacionada a hipótese da Pensão Convento, nesta vila. ---------------------------------------------------------------Disse também o Senhor Presidente que neste momento existem oficialmente três casos de COVID-19 no
Concelho, residindo a maior preocupação no que poderá vir a surgir no futuro. ----------------------------------Sobre a reunião com o empreiteiro da obra de Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro
de Sousa, disse o Senhor Presidente que foi por ele manifestada a disponibilidade para executar a obra,
desde que exista uma atualização dos preços inicialmente apresentados dado terem decorrido cerca de
três anos desde a assinatura do respetivo contrato de empreitada. --------------------------------------------------Relativamente à reunião realizada sobre lotes da Zona Industrial de Alcáçovas, o assunto foi
especificamente relacionado com o processo de licenciamento inerente aos lotes que a casa Maria
Vitória tem na referida Zona Industrial. --------------------------------------------------------------------------------------Acerca da reunião sobre a Estratégia Local de Habitação, disse o Senhor Presidente que uma vez que os
Senhores Vereadores não ficaram suficientemente elucidados com o memorando que foi entregue, o
chefe do seu gabinete de apoio pessoal – Dr. Eduardo Luciano – irá prestar informações mais detalhadas,
dado estar a acompanhar este assunto. --------------------------------------------------------------------------------------- O Dr. Eduardo Luciano disse que um dos objetivos da realização da reunião foi contactar com a
Empresa que “desenhou” a Estratégia Local de Habitação, tentando perceber quais as condições de
acompanhamento da respetiva execução, incluindo o respetivo cronograma. Acrescentou que o
executivo está preocupado com este assunto, dado que os Avisos estão a ser publicados e têm de ser
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tomadas decisões urgentes relativamente ao acompanhamento da Estratégia Local de Habitação, tendo
sido útil a informação recebida por parte de quem esteve, desde o início, dentro do projeto. ---------------Disse ainda o Dr. Eduardo Luciano que na reunião com a Sra. Arquiteta Ana Proença participaram o
Senhor Presidente, ele próprio e a Sra. Arquiteta Maria João que acompanhou internamente todo o
processo. Disse ainda que ficou assente enviar um pedido de reunião ao IHRU – Instituto de Habitação e
Reabilitação Urbana no sentido de melhor esclarecer algumas questões, designadamente quanto à
possibilidade da renovação completa do parque habitacional, percebendo bem qual é o entendimento
do IHRU – Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana sobre o conceito de “Reabilitação Urbana”. ------O Dr. Eduardo Luciano referiu ainda que será necessário construir uma equipa multidisciplinar para
acompanhar internamente este processo bem como a contratação de uma empresa para atender aos
Avisos que vão sendo publicados a fim de não se perderem quaisquer oportunidades de financiamento
no âmbito desta Estratégia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Costa da Silva referiu que existindo já a possibilidade das pessoas com
direito ao 1º Direito, poderem concorrer, importará saber se este aspeto foi ou não abordado na reunião
realizada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse também este Vereador que algumas das pessoas com direito ao 1º Direito já foram notificadas
sobre o facto de poderem apresentar as suas candidaturas. Contudo - disse – essas pessoas estão sem
saber que procedimentos deverão efetuar dado que se inserem num grupo da população extremamente
frágil e que necessita de acompanhamento. Perguntou este Vereador se o Município irá prestar esse
apoio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto aos projetos, disse o Senhor Vereador António Costa da Silva ter percebido que será uma
matéria a abordar posteriormente. Disse ainda este Vereador que pelo que lhe é dado perceber, o
executivo em regime de permanência concorda com a atual proposta de Estratégia Local de Habitação,
não tendo qualquer motivação para a alterar. ------------------------------------------------------------------------------- O Dr. Eduardo Luciano referiu que na reunião realizada foi enfatizado pela Empresa que o Município
tem uma forte componente de associativismo social que trabalha em rede de uma forma muito eficaz,
podendo essa rede ser utilizada e até reforçada, para apoio à formalização das candidaturas. ---------------O Dr. Eduardo Luciano acrescentou que esta rede, que é forte e solidária, será certamente uma grande
ajuda nesta fase do processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda o Dr. Eduardo Luciano que as pessoas que na fase de construção da Estratégia Local de
Habitação foram identificadas como potenciais beneficiários do 1º Direito, foram notificadas no sentido
de que poderiam vir à Câmara Municipal para serem esclarecidas acerca da tramitação das candidaturas,
dado que os Avisos tinham sido publicados. Estamos pois na fase da comunicação, divulgando este
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processo ao público, situação que acarretará maior complexidade dado que mais situações irão
certamente surgir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse também o Dr. Eduardo Luciano que importando, neste processo, dar passos seguros, haverá que
definir rapidamente quem vai acompanhar a Implementação da Estratégia Local de Habitação. ------------Quanto à concordância ou discordância deste executivo quanto à Estratégia Local de Habitação, disse o
Dr. Eduardo Luciano que essa questão, para já, não se coloca, uma vez que há um Documento aprovado
na Câmara e na Assembleia Municipal que serviu de base ao contrato celebrado com o IHRU – Instituto
de Habitação e Reabilitação Urbana, não sendo oportuno rever agora essa Estratégia e perder
oportunidades de financiamento. Podendo a Estratégia ser revista de seis em seis meses, ela poderá vir a
ser ajustada, tratando-se de um processo dinâmico. ---------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu que agora o que importa é a celeridade e daí que se pretenda executar
aquilo que está aprovado, sem prejuízo de eventuais ajustes, que podem ser efetuados de seis em seis
meses e que só serão realizados se não colocarem em causa qualquer possibilidade de financiamento. --Disse ainda o Senhor Presidente que já tem uma nova reunião marcada com a Empresa para que o
assunto continue a ter seguimento, como prioritário que é. ------------------------------------------------------------ Ainda em relação à reunião com o empreiteiro da obra de Requalificação da Escola Dr. Isidoro de Sousa,
o Senhor Vereador António Costa da Silva perguntou se na nova Adenda ao Contrato celebrado com o
Ministério da Educação já está contemplada a alteração de preços requerida pelo empreiteiro. Disse que
este assunto o preocupa, atendendo a que estamos no final do atual Quadro Comunitário de Apoio que
prevê as verbas para este tipo de investimento, ficando esta oportunidade prejudicada se o processo não
evoluir, designadamente com a obtenção do visto do Tribunal de Contas. -----------------------------------------Ainda em relação à reunião realizada com o responsável da Proteção Civil, disse o Senhor Vereador
António Costa da Silva parecer-lhe curto que a reunião se tenha limitado às questões logísticas do
alojamento na eventual 5.ª vaga da COVID-19. Em sua opinião será necessário efetuar uma análise de
perspetiva dos próximos tempos, tendo em consideração os diversos aspetos associados a uma nova
vaga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente, a este propósito, referiu que na reunião realizada foram tratados os aspetos
considerados mais urgentes, designadamente os locais de alojamento. Acrescentou que os outros
aspetos serão tratados na próxima reunião que terá lugar no dia 16 de dezembro. -----------------------------Quanto ao processo da Escola Dr. Isidoro de Sousa, disse o Senhor Presidente que sem os montantes
atualizados a apresentar pelo empreiteiro, não é possível dar-lhe seguimento e daí a importância da
reunião realizada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Por indicação do Senhor Presidente, a chefe da Divisão de Gestão de Recursos, relativamente a este
processo, fez notar que a atualização dos preços ainda não foi formalmente apresentada pela empresa
adjudicatária da obra de Requalificação da Escola Dr. Isidoro de Sousa, tal como ainda não foi
apresentada pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a reprogramação temporal
da obra conforme requerido pelo Tribunal de Contas. Salientou que será necessário, depois, conformar
todos os elementos pois os números que o Tribunal de Contas conhece são os do contrato de
empreitada, os do financiamento comunitário e os do financiamento do Ministério da Educação.
Contudo, atualmente, todos eles estão alterados relativamente às versões iniciais. -----------------------------Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária da Câmara Municipal realizada
no dia 24 de novembro de 2021 – A Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária
de 24 de novembro de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro) Proposta de aprovação do Auto de Medição n.º 16 relativo à Empreitada de Construção
do Centro Social de Aguiar – A Câmara aprovou por unanimidade o Auto de Medição n.º 16, relativo à
Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar, no montante de 33 751,30€ (trinta e três mil
setecentos e cinquenta e um euros e trinta cêntimos). ------------------------------------------------------------------Ponto cinco) Proposta de atribuição 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 atribuir o Cartão Social do Reformado, Pensionista e
Idoso aos seguintes munícipes:
- Francisca Luísa Pacheco Manilhas Louro, de Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------ Custódio Jerónimo Nabo Batista, de Alcáçovas. --------------------------------------------------------------------------Ponto seis) 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 aos seguintes munícipes:
A) VIANA DO ALENTEJO:
- Albertina de Almeida Fernandes Gomes; ------------------------------------------------------------------------------------ Maria da Conceição Salgueiro Pereira Meninas; --------------------------------------------------------------------------- Mariana Joaquina Casaca Crunheiro Pereira; ------------------------------------------------------------------------------- José Eleutério Relvas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) ALCÁÇOVAS:
- Luciano Augusto Mousinho Carapuça; --------------------------------------------------------------------------------------- Georgina Tapisso Cochola. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto sete) Proposta de atribuição de apoios em espécie, no âmbito da “Oficina Domiciliária – Nos
termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento
Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade conceder os seguintes apoios em espécie no
âmbito da Oficina Domiciliária:
- Titular do Cartão n.º 434 – Maria Isabel Falé Marcelino – Rebocar paredes no interior da habitação, no
valor de 298,00€; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Titular do Cartão n.º 469 – Joana Maria Coelho Laranjeiro Pereira – Substituição de torneiras, no valor
de 465,00€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de fixação do número máximo de inscrições, do preço da participação nas
atividades e do preço das refeições da Oficina Aberta na pausa letiva do Natal, no ano letivo
2021/2022 – Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano foi apresentada a seguinte
proposta relativa à frequência da Oficina Aberta na pausa letiva do Natal, no corrente ano letivo, tendo
sido aprovada por unanimidade: -----------------------------------------------------------------------------------------------a) Fixar em 45 o número máximo de inscrições em cada freguesia; --------------------------------------------------b) Fixar os seguintes preços para as inscrições na pausa letiva do Natal:
» Beneficiários do escalão A – 2,50 € (dois euros e cinquenta cêntimos); ---------------------------------------» Beneficiários do escalão B – 5,00 € (cinco euros); -------------------------------------------------------------------» Restantes alunos – 7,50 € (sete euros e cinquenta cêntimos); ---------------------------------------------------c) Preço das refeições:
» Beneficiários do escalão A – Isentos; ------------------------------------------------------------------------------------» Beneficiários do escalão B – 0,73 € (setenta e três cêntimos); ---------------------------------------------------» Restantes alunos – 1,46 € (um euro e quarenta e seis cêntimos); -----------------------------------------------» Adulto – 4,10 € (quatro euros e dez cêntimos). ----------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de ratificação dos despachos do Senhor Presidente que determinaram a
atribuição de apoios no âmbito da Ação Social Escolar – Nos termos das propostas da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara ratificou por unanimidade os despachos do Senhor
Presidente que determinaram a atribuição dos seguintes apoios no âmbito da Ação Social Escolar:
- À aluna Inês de Carvalho Cavaleiro, a frequentar o Ensino Pré-Escolar em Viana do Alentejo, subsídio de
almoço, escalão B; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- À aluna Mariana Ourives Barão, a frequentar o Ensino Pré-Escolar em Viana do Alentejo, subsídio de
almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ao aluno Vicente de Sousa Padeirinha, a frequentar o Ensino Pré-Escolar em Alcáçovas, subsídio de
almoço, escalão A; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- À aluna Isabel da Palma Faria, a frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico em Viana do Alentejo, subsídio
de almoço e apoio nas visitas de estudo (ambos escalão A); ------------------------------------------------------------ Ao aluno Telmo Filipe Mira Galego, a frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico em Viana do Alentejo,
subsídio de almoço e apoio nas visitas de estudo (ambos escalão A); ------------------------------------------------- À aluna Ana Cristina Fonseca Agostinho, a frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico em Viana do Alentejo,
subsídio de almoço e apoio nas visitas de estudo (ambos escalão A); ------------------------------------------------- Ao aluno Ismael Paulo Figueira Camacho, a frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico em Aguiar, subsídio
de almoço e apoio nas visitas de estudo (ambos escalão A); ------------------------------------------------------------ À aluna Iara Figueira Camacho, a frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico em Aguiar, subsídio de almoço
e apoio nas visitas de estudo (ambos escalão A); --------------------------------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de transferência de verba para as Associações de Pais e Encarregados de Educação
do Concelho (desenvolvimento de atividades no ano letivo 2021/2022) – Nos termos da proposta da
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir as
seguintes importâncias, como comparticipação no desenvolvimento de atividades no âmbito dos
respetivos planos de atividades para o ano letivo 2021/2022:
• Para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar – 3 150,00€ (três
mil cento e cinquenta euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------• Para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Alcáçovas – 2 900,00€ (dois mil e novecentos
euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de transferência de verba para a Associação Musical de Artes e Tradições de
Alcáçovas (realização de mercadinho de Natal) – Nos termos da proposta da Divisão de
Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação
Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas, a importância de 400,00€ (quatrocentos euros) como
comparticipação nas despesas de realização de um mercadinho de Natal, a levar a cabo por esta
Associação em parceria com a ACRA – Associação Cultural e Recreativo Alcaçovense. --------------------------Ponto doze) Proposta de transferência de verba para o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo –
Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir para o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, a importância de 600,00€
(seiscentos euros) no âmbito do Protocolo de Colaboração para o Ensino Pré-Escolar em vigor no
corrente ano letivo, destinando-se esta verba à aquisição de material didático e pedagógico (100,00€ por
sala, num total de 6 salas). -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto treze) 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
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abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por
unanimidade transferir as seguintes verbas:
- Para a Associação Grupo Coral Feminino “Cantares de Alcáçovas” / 3º trimestre de 2021 – 180,00€
(cento e oitenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Para a Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas / 3º trimestre de 2021 / Grupo de
Cavaquinhos do Alentejo – 180,00€ (cento e oitenta euros); ------------------------------------------------------------ Para a Sociedade União Alcaçovense / 3º trimestre de 2021:
• Banda Filarmónica – 180,00€ (cento e oitenta euros); -----------------------------------------------------------------• Escola de Música – 217,80€ (duzentos e dezassete euros e oitenta cêntimos); ---------------------------------• Grupo de Teatro Amador – 210,00€ (duzentos e dez euros). ---------------------------------------------------------Ponto catorze) Proposta de celebração de Protocolo com a DECO – Associação Portuguesa para a
Defesa do Consumidor – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a
Câmara deliberou por unanimidade celebrar um Protocolo de Colaboração com a DECO – Associação
Portuguesa para a Defesa do Consumidor, pelo período de um ano, prevendo o desenvolvimento de
projetos, no âmbito da informação, representação e formação dos consumidores. -----------------------------Também por unanimidade, a Câmara deliberou autorizar o pagamento mensal da respetiva
comparticipação, no montante de 143,54€ (cento e quarenta e três euros e cinquenta e quatro
cêntimos) acrescido de IVA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de deliberação no âmbito do processo de candidaturas ao Progama ABEM:
Rede Solidária do Medicamento – Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano foi
apresentada uma proposta de aprovação de candidaturas que permitirão às duas munícipes a seguir
referidas, usufruir do cartão abem, possibilitando-lhes uma comparticipação até 100,00€ (cem euros)
anuais, com a aquisição de medicamentos, durante o período de um ano, ao abrigo do Regulamento
Municipal respetivo:
- Bernardina Francisca Caneca Galego; ---------------------------------------------------------------------------------------- Maria de Lurdes Rosário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi também apresentada a proposta de manifestação da intenção de indeferimento de onze pedidos de
concessão do cartão abem, relativos aos seguintes requerentes e com fundamento no facto dos
respetivos rendimentos per capita excederem 50% do IAS – Indexante dos Apoios Sociais (o IAS tem o
montante de 219,40€) não se enquadrando a situação no disposto no artigo 6.º do Regulamento do
Programa abem:
- Henriqueta Jacinta de Carvalho Figueira; ------------------------------------------------------------------------------------ Esmeraldina Duarte Chinarro Pires; -------------------------------------------------------------------------------------------
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- Bieia Wangna M’Bombe; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esperança Manuel Barroso Casaca; ------------------------------------------------------------------------------------------- Eulália Gertrudes Rocha; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Joaquina Monteiro Bento; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Antónia Cerejeira Maia Batista; --------------------------------------------------------------------------------------- Timótea Marques Panóias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ José Bernardino Carracha Soldado; ------------------------------------------------------------------------------------------- Adolfo Ferreirinho Lavado; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ António Diogo Loupa Cidrão. --------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à proposta apresentada, o Senhor Vereador Luis Metrogos disse nada ter a referir dado
que a mesma resulta da aplicação do Regulamento respetivo, atendendo a que por via deste
Regulamento, o leque dos apoios é reduzido, este Vereador propôs que seja equacionada a elaboração
de um instrumento de apoio, complementar a este, que permita alargar o número de munícipes que
possam usufruir de auxílio económico para a compra de medicamentos. ------------------------------------------O Senhor Presidente disse que é intenção deste executivo alargar os apoios às pessoas carenciadas, com
especial enfoque às que mais necessitam de medicamentos. Contudo – disse – de momento é este o
único instrumento de que o Município dispõe para a comparticipação nos medicamentos. -------------------A Câmara deliberou por unanimidade:
a) Aprovar os pedidos de concessão do cartão abem, apresentados pelas duas munícipes anteriormente
referidas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Manifestar a intenção de indeferimento dos pedidos de concessão do cartão abem, apresentados
pelos onze requerentes anteriormente mencionados, pelo motivo comum a todos eles. ----------------------Ponto dezasseis - Proposta de alteração de sinalização rodoviária em Alcáçovas – O Senhor Presidente
retomou a proposta que já tinha estado presente numa reunião anterior, relativa à alteração de
sinalização rodoviária na Rua Dr. Aleixo de Abreu, em Alcáçovas e que não foi discutida nessa reunião
por não estarem reunidas as opiniões de algumas entidades. Disse o Senhor Presidente que em
conformidade com a conversa realizada com a GNR e com a reunião realizada com a Junta de Freguesia
de Alcáçovas, estas entidades manifestaram a sua concordância quanto à alteração proposta,
concretamente:
• Que a Rua Dr. Aleixo de Abreu passe a ter dois sentidos de trânsito; ----------------------------------------------• Que na Rua Dr. Aleixo de Abreu seja proibido o estacionamento automóvel nos dois sentidos exceto
nos casos em que já se encontra delimitado (ambulância, carro funerário e táxi). --------------------------------
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O Senhor Vereador Luis Metrogos referiu que na reunião em que este assunto foi apresentado pela
primeira vez, foi manifestada a pertinência de ser auscultada a opinião do Posto de Saúde e da Santa
Casa da Misericórdia, situação que não veio a ocorrer. ------------------------------------------------------------------Este Vereador perguntou qual será a solução de estacionamento para as pessoas com pouca mobilidade
que pretendam ir à farmácia ou ao Posto de Saúde. ----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que foi considerado desnecessário consultar a Santa Casa da Misericórdia e
o Posto de Saúde uma vez que nada se alterou, em termos de estacionamento, relativamente a estas
entidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Costa da Silva disse concordar com a alteração proposta, considerando
absurdo que a referida rua não tenha dois sentidos. Considerando que os veículos estacionados
dificultam substancialmente o fluxo do tráfego, disse que o ideal seria até que a rua não tivesse qualquer
estacionamento. Contudo – disse – a solução encontrada tem de ter em conta o acesso a um conjunto
de serviços essenciais, nomeadamente relacionados com a Santa Casa da Misericórdia, com a farmácia e
com o Posto de Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que esta rua merece não ter estacionamento mas que isto só será possível
quando for construído um parque de estacionamento ao lado da Igreja. -------------------------------------------O Senhor Vereador Luis Metrogos referiu que a Rua Dr. Aleixo de Abreu ter sentido único, resultou de
uma alteração relativamente recente, a qual foi concertada com diversas entidades, tendo sido
consensual. Assim, disse este Vereador considerar importante que mais entidades fossem chamadas a
pronunciarem-se sobre a reversão da alteração implementada. ------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Costa da Silva referiu não ver qualquer problema em ter sido feita uma
experiência ao colocar esta rua com sentido único e agora, por não ter resultado bem, voltar atrás. ------A Senhora Vice-Presidente salientou não ver necessidade de consultar o Posto de Saúde e a Santa Casa
da Misericórdia uma vez que tudo se mantém praticamente inalterado e ainda com benefícios para esta
última entidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luis Metrogos disse que na sua perspetiva fará sempre sentido consultar as
entidades que estão implantadas no local onde ocorrerá a alteração. Em sua opinião, o facto desta rua
passar a ter dois sentidos, irá condicionar a paragem do carro funerário junto à Capela da Santa Casa da
Misericórdia. Disse ainda este Vereador que em sua opinião seria importante avaliar se esta alteração vai
ou não condicionar o acesso dos munícipes ao Posto de Saúde, principalmente os que têm mobilidade
reduzida, sendo necessário saber se existirão ou não muitos munícipes que tenham de parar mesmo
junto ao Posto de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente colocou a votação a proposta de alteração da sinalização rodoviária na Rua Dr.
Aleixo de Abreu, em Alcáçovas, tendo a mesma sido aprovada com três votos favoráveis por parte do
Senhor Presidente, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor Vereador António Costa da Silva e com duas
abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luis Metrogos e Miguel Bentinho. -----------------------------Ponto dezassete) Proposta de celebração de Protocolo entre a Administração Regional de Saúde do
Alentejo, o Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central e o Município de Viana do Alentejo
– A Câmara aprovou por unanimidade a proposta de Protocolo a celebrar entre o Município, a
Administração Regional de Saúde do Alentejo e o Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central,
relativo à garantia, por parte do Município, de alojamento temporário do médico deslocado para prestar
serviço na extensão de saúde de Alcáçovas, através do arrendamento de um imóvel. --------------------------Ponto dezoito) Proposta de abertura de Procedimento de Recrutamento por recurso à mobilidade na
categoria entre órgãos ou serviços, para preenchimento de um posto de trabalho de Assistente
Operacional para desempenho de funções na área da Ação Educativa de Apoio ao Ensino Pré-Escolar –
O Senhor Presidente propôs a abertura de procedimento de recrutamento por recurso a mobilidade na
categoria entre órgãos ou serviços, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho de
Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais para execução de funções na área da Ação Educativa
de Apoio ao Ensino Pré-Escolar).
A proposta apresentada transcreve-se integralmente:--------------------------------------------------------------------“Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis n.º
82-B/2014, de 31 de dezembro; 84/2015, de 7 de agosto; 18/2016, de 20 de junho; 42/2016, de 28 de
dezembro; 25/2017, de 30 de maio; 70/2017, de 14 de agosto; 73/2017, de 16 de agosto; 49/2018, de
14 de agosto; 71/2018, de 31 de dezembro; pelo Decreto-Lei n.º 6/2019 de 14 de janeiro e pelas Leis
n.ºs 79/2019, de 2 de setembro; 82/2019, de 2 de setembro e 2/2020, de 31 de março; com o artigo 4.º
do Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis n.º 3-B/2010, de 28 de abril; 66/2012,
de 31 de dezembro e 80/2013, de 28 de novembro, propõe-se a abertura, pelo prazo de 15 dias úteis a
contar da data da publicação do respetivo aviso na Bolsa de Emprego Público, de procedimento de
seleção, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho da carreira e categoria de Assistente
Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais para execução de funções na área da Ação Educativa de Apoio
ao Ensino Pré-Escolar), previsto no Mapa de Pessoal deste Município, por recurso à mobilidade na
categoria entre órgãos ou serviços.
1 – Descrição de funções:
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1.1– Desempenhar as funções constantes do anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na redação atual, referido no n.º 2 do artigo 88.º daquele
diploma legal, ao qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional, na carreira e categoria de
Assistente Operacional, a afetar à Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, cabendo-lhe funções de
natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e
com graus de complexidade variáveis; Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico, responsabilidade pelos
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à
manutenção e reparação dos mesmos, colaborar nos trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem e
conservação de equipamentos; Auxiliar a execução de cargas e descargas; Realizar tarefas de arrumação
e distribuição; Executar outras tarefas simples, não especificadas, de caráter manual e exigindo
principalmente esforço físico e conhecimentos práticos, designadamente ao nível da higiene e limpeza.
1.2 - A descrição de funções em referência, não prejudica a atribuição ao trabalhador de funções, não
expressamente mencionadas, que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador
detenha qualificação, nos termos do n.º 1, do artigo 81.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na redação atual.
2 – Posicionamento remuneratório: O posicionamento remuneratório a atribuir será o correspondente à
posição remuneratória detida pelo candidato a selecionar, no posto de trabalho de origem.
3 – Local de trabalho: Área do Concelho de Viana do Alentejo.
4 – Duração da mobilidade: 18 meses
5 – Composição e identificação do Júri responsável pela tramitação deste recrutamento:
Presidente: António Joaquim Vinagre Padeirinha, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano
do Município de Viana do Alentejo;
Vogais efetivos: Cláudia de Carvalho Morais Correia Pires, Técnica Superior (Animação Cultural) do
Município de Viana do Alentejo e Daniela da Conceição Banha Palhais, Assistente Técnica do Município
de Viana do Alentejo;
Vogais suplentes: Tânia Alexandra Candeias Milhano, Técnica Superior (Animação Cultural) do Município
de Viana do Alentejo e Sandra de Jesus Ferreiro Pereira, Técnica Superior (Administração Pública) do
Município de Viana do Alentejo.
Em caso de ausência ou impedimento do Presidente do Júri, este será substituído pela vogal Cláudia de
Carvalho Morais Correia Pires.
6 – Requisitos de admissão:
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6.1 – Ser trabalhador de órgão ou serviço da administração pública, com relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado;
6.2 – Escolaridade obrigatória;
6.3 – Estar integrado na carreira e categoria de Assistente Operacional.
7 – A seleção dos candidatos será efetuada tendo em conta a experiência profissional detida, sendo
convocados para a entrevista apenas os candidatos que se considerem corresponder ao perfil pretendido
para o posto de trabalho em apreço.
9 – Formalização de candidaturas:
9.1 - As candidaturas são formalizadas em suporte papel, mediante o preenchimento de formulário-tipo
de utilização obrigatória, disponível na página eletrónica do Município (https://www.cmvianadoalentejo.pt/municipe/camara-municipal/recursos-humanos/recursos-humanos/) ou no Balcão
Municipal do Município de Viana do Alentejo, podendo ser entregues pessoalmente no Balcão Municipal
dentro das horas normais de expediente, ou enviadas pelo correio, com aviso de receção para a Câmara
Municipal de Viana do Alentejo, Rua Brito Camacho, n.º 13, 7090-237 Viana do Alentejo.
9.2 – Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio eletrónico.
10 – Documentos que devem acompanhar a candidatura, sob pena de exclusão:
a) Cópia simples do certificado de habilitações académicas ou de outro documento idóneo, legalmente
reconhecido para o efeito;
b) Currículo profissional, devidamente atualizado, detalhado e organizado de forma a facilitar e a
possibilitar a sua correta apreciação, bem como documentos comprovativos dos factos referidos, que
possam relevar para a apreciação do seu mérito;
c) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato(a) pertence, devidamente atualizada, da qual
conste inequivocamente:
i) A relação jurídica de emprego público previamente estabelecida,
ii) A carreira e categoria de que seja titular, a atividade que executa, o órgão ou serviço onde exerce
funções,
iii) A posição remuneratória correspondente à remuneração auferida,
iiii) O tempo de exercício de funções na Administração Pública, na carreira e categoria (em anos, meses e
dias) e no cumprimento ou execução da atribuição, competência ou atividade que executa, contendo a
pormenorização das tarefas exercidas,
iiiii) A avaliação de desempenho relativa aos três últimos biénios, em que o candidato cumpriu ou
executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar, ou indicação
de que o candidato não foi avaliado naqueles períodos por motivos que não lhe são imputáveis.
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11 – Nos termos do disposto no artigo 97.º-A da LTFP, o respetivo aviso será publicado: Na BEP - Bolsa
de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na página eletrónica do Município de Viana do Alentejo
(www.cm-vianadoalentejo.pt) a partir da data de publicação na BEP”.-----------------------------------------------Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de preenchimento de um posto de trabalho de Assistente Técnico, na
modalidade de contrato por tempo indeterminado, com recurso à reserva de recrutamento interna – O
Senhor Presidente apresentou uma proposta de preenchimento de um posto de trabalho de Assistente
Técnico, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
recurso à reserva de recrutamento interna. ---------------------------------------------------------------------------------A proposta apresentada consubstancia-se no seguinte:
Concluído o procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho de Assistente
Técnico, para exercer funções na Divisão de Gestão de Recursos, aberto pela Oferta de Emprego n.º
202007/0161, publicada na Bolsa de Emprego Público, em 16 de julho de 2020, foi homologada pelo
Senhor Vice-Presidente da Câmara, em 9 de agosto de 2021, a respetiva lista de ordenação final. Dado
que a referida lista contém um número de candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho
ocupados, ficou constituída uma reserva de recrutamento interna, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da
Portaria 125-A/2019, de 30 de abril. Conforme o disposto no n.º 4 do mesmo artigo, a reserva de
recrutamento é utilizada sempre que, no espaço de 18 meses a contar da data da homologação da lista
de ordenação final, haja necessidade de ocupação de idênticos postos de trabalho. Por via do
procedimento concursal em causa, foi preenchido um posto de trabalho em regime de contrato por
tempo indeterminado pela candidata posicionada no primeiro lugar da referida lista de ordenação final,
a Assistente Técnica Maria Salomé Correia Pires, que assinou contrato no dia 1 de outubro de 2021.
Por deliberação da Câmara Municipal, na reunião realizada em 8 de setembro de 2021, foi aprovado o
preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico, com
contrato de trabalho por tempo indeterminado, com recurso à reserva de recrutamento constituída no
procedimento concursal supra referido. Foram admitidas as candidatas seguintes na lista de ordenação
final:
2.º lugar - Gisela Cristina Resina Roque, que assina contrato no dia 3 de dezembro de 2021;
3.º lugar - Janete Cristina Torrinha Coelho, que assinou contrato no dia 24 de setembro de 2021.
Por deliberação da Câmara Municipal, na reunião realizada em 23 de setembro de 2021, foi aprovado o
preenchimento de mais um posto de trabalho de Assistente Técnico com recurso à reserva de
recrutamento já mencionada.
Assim, foi admitida a candidata a seguir posicionada na lista de ordenação final:
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4.º lugar – Marta Maria Marcos Bagão, que assinou contrato no dia 2 de novembro de 2021.
Nos termos das atribuições cometidas à Divisão de Gestão de Recursos, são cada vez maiores as
obrigações relativas a reportes para entidades externas, quer em matéria de recursos humanos, quer no
âmbito financeiro, devido à implementação do SNC-AP Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas. A implementação do novo sistema contabilístico, implica a realização de tarefas
novas, destacando-se a necessidade permanente de atualização do Património.
Estando em curso a reafetação de pessoal nos diversos serviços, designadamente no serviço de
Aprovisionamento, foi aprovada uma alteração do mapa de pessoal, prevendo o acréscimo de 1 (um)
lugar na carreira/categoria de Assistente Técnico.
Esta proposta de alteração ao mapa de pessoal, foi submetida à Câmara Municipal na reunião realizada
em 24 de novembro de 2021 e aprovada na sessão da Assembleia Municipal realizada em 29 de
novembro de 2021.
O Senhor Presidente propôs então o preenchimento do posto de trabalho criado, na carreira e categoria
de Assistente Técnico com recurso à reserva de recrutamento interna constituída por via do
procedimento concursal acima referido. A lista de ordenação final dos candidatos foi publicada na 2.ª
série do Diário da República n.º 169, de 31 de agosto de 2021, sendo a candidata posicionada em quinto
lugar: Ana Catarina Gregório Silva Grilo.
Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Proposta de alteração do primeiro período destinado à intervenção e esclarecimento ao
público – Na reunião de 13 de outubro de 2021 – primeira reunião do atual mandato – foi fixado o
período para intervenção e esclarecimento ao público, nas reuniões da Câmara Municipal. ------------------A experiência colhida das reuniões entretanto realizadas, parece poder conduzir a uma proposta de
alteração quanto ao primeiro período para intervenção e esclarecimento ao público, parecendo-nos ser
mais benéfica para os munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------Assim, o Senhor Presidente propôs a alteração da proposta inicialmente aprovada, passando o primeiro
período destinado ao público a ocorrer logo no início da reunião, imediatamente antes da entrada no
período de Antes da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------------------------------O segundo período destinado ao público manter-se-á imediatamente a seguir à ordem de trabalhos, tal
como a duração máxima de cada período (60 minutos) e a duração máxima de cada intervenção (15
minutos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luis Metrogos congratulou-se pelo facto do Senhor Presidente ter colocado na
ordem de trabalhos desta reunião a proposta que corresponde à sugestão feita pelos Vereadores do
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Partido Socialista na reunião anterior. Realçou que os munícipes ficarão beneficiados por não terem de
esperar que finde o período de Antes da Ordem do Dia para poderem intervir. ----------------------------------O Senhor Vereador António Costa da Silva disse que na reunião anterior tinha grandes dúvidas acerca
das vantagens desta alteração. Contudo, na própria reunião, a prática veio demonstrar que efetivamente
esta mudança é necessária e que por isso se congratula com a apresentação da proposta na presente
reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente manifestou total disponibilidade para acolher as sugestões apresentadas, sempre
na tentativa de melhor servir os nossos munícipes. -----------------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para a ASTAVA – Associação de Solidariedade
dos Trabalhadores das Autarquias Locais do Concelho de Viana do Alentejo – Nos termos da proposta
da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a
ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores das Autarquias Locais do Concelho de Viana do
Alentejo, a importância de 19 200,00€ (dezanove mil e duzentos euros) como comparticipação nas
despesas inerentes a atividades dirigidas aos trabalhadores do Município, na quadra natalícia de 2021. --Conforme justificação apresentada pela Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, esta transferência
de verba é legalmente possível dado que:
a) A ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores das Autarquias Locais do Concelho de
Viana do Alentejo é uma pessoa coletiva legalmente constituída e dotada de personalidade jurídica,
enquadrando-se nas organizações previstas no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro,
podendo, por isso, usufruir de apoio municipal; ---------------------------------------------------------------------------b) De acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro, o limite máximo de
transferências para Instituições legalmente existentes criadas pelos trabalhadores dos municípios
visando a concessão de benefícios sociais aos mesmos e seus familiares é de 3,5% do somatório das
remunerações e pensões, respetivamente, dos trabalhadores e aposentados inscritos na Instituição
beneficiária da transferência (calculado pelo montante ilíquido multiplicado por 12 meses); -----------------c) Relativamente aos sócios da ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores das Autarquias
Locais do Concelho de Viana do Alentejo, aquele limite máximo para 2021 é de 38.797,82€ (trinta e oito
mil setecentos e noventa e sete euros e oitenta e dois cêntimos) pelo que a importância a transferir fica
aquém desse limite. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e dois) Proposta de aprovação da 23ª alteração permutativa ao Plano de Atividades
Municipais – A Câmara aprovou por unanimidade a 23ª alteração permutativa ao Plano de Atividades
Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto vinte e três) Proposta de aprovação da 17ª alteração permutativa ao Plano Plurianual de
Investimentos – A Câmara aprovou por unanimidade a 17ª proposta de alteração permutativa ao Plano
Plurianual de Investimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de aprovação da 31ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa
– A Câmara aprovou por unanimidade a 31ª proposta de alteração permutativa ao Orçamento da
Despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de atribuição de Medalhas do Município – Nos termos do disposto no
artigo 7.º do Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas, o Senhor Presidente apresentou a
proposta de atribuição da Medalha de Honra do Município, a título póstumo, ao Mestre Joaquim
Augusto Simão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luis Metrogos congratulou-se com a iniciativa e endereçou os parabéns à Técnica
Superior do Município – Edite de Sousa Padeirinha – pelo excelente texto que fundamenta esta distinção
e que acompanhou a proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Costa da Silva considerou bem merecida esta homenagem ao Sr. Joaquim
Augusto Simão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade e será remetida à Assembleia Municipal. ----------------------------Ponto vinte e seis) Proposta de alteração das Comissões de Vistorias e Auditorias Municipais – Nos
termos da Proposta da Divisão de Administração Urbanística e Processual, a Câmara deliberou por
unanimidade nomear os seguintes técnicos para integrarem as Comissões de Vistorias e de Auditorias
Municipais:
A) Comissão de Vistorias para concessão de autorização de utilização de edifícios ou frações, nos termos
dos artigos 64.º e 65.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, estabelecido pelo Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual:
- Membros efetivos:
• Maria Inês Cavaleiro de Ferreira Núncio Pereira, Técnica Superior (Arquiteta); ---------------------------------• Mara Eloisa Pimentas Marques, Técnica Superior (Arquiteta); -------------------------------------------------------• António João Figueira Falé, Fiscal Municipal; -----------------------------------------------------------------------------• Samuel Roberto Morita Barahona, Técnico Superior (Engenheiro Civil). ------------------------------------------- Membros suplentes:
• João Luis Fouto Lourenço, Técnico Superior (Engenheiro Civil); -----------------------------------------------------• Manuel Rodrigues Pelado Bento, Assistente Técnico. ------------------------------------------------------------------B) Comissão de Vistorias para verificação de existência de más condições de segurança ou de
salubridade, de necessidade de melhoria de arranjo estético e ou de verificação de existência de
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construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública e para a segurança das
pessoas, nos termos do artigo 90.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual:
- Membros efetivos:
• Maria Inês Cavaleiro de Ferreira Núncio Pereira, Técnica Superior (Arquiteta); ---------------------------------• Mara Eloisa Pimentas Marques, Técnica Superior (Arquiteta); -------------------------------------------------------• António João Figueira Falé, Fiscal Municipal; -----------------------------------------------------------------------------• Samuel Roberto Morita Barahona, Técnico Superior (Engenheiro Civil). ------------------------------------------- Membros suplentes:
• João Luis Fouto Lourenço, Técnico Superior (Engenheiro Civil); -----------------------------------------------------• Manuel Rodrigues Pelado Bento, Assistente Técnico. ------------------------------------------------------------------C) Comissão de Auditorias de classificação e de revisão da classificação de empreendimentos turísticos,
nos termos dos artigos 36.º e 38.º do Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamentos dos
Empreendimentos Turísticos, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, na redação
atual:
- Membros efetivos:
• Maria Inês Cavaleiro de Ferreira Núncio Pereira, Técnica Superior (Arquiteta); ---------------------------------• Mara Eloisa Pimentas Marques, Técnica Superior (Arquiteta); -------------------------------------------------------• António João Figueira Falé, Fiscal Municipal; -----------------------------------------------------------------------------• Samuel Roberto Morita Barahona, Técnico Superior (Engenheiro Civil). ------------------------------------------- Membros suplentes:
• João Luis Fouto Lourenço, Técnico Superior (Engenheiro Civil); -----------------------------------------------------• Manuel Rodrigues Pelado Bento, Assistente Técnico. ------------------------------------------------------------------D) Comissão de Vistorias de verificação do cumprimento dos requisitos dos estabelecimentos de
alojamento local, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, na redação
atual, que aprova o Regime Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local:
- Membros efetivos:
• Maria Inês Cavaleiro de Ferreira Núncio Pereira, Técnica Superior (Arquiteta); ---------------------------------• Mara Eloisa Pimentas Marques, Técnica Superior (Arquiteta); -------------------------------------------------------• António João Figueira Falé, Fiscal Municipal; -----------------------------------------------------------------------------• Samuel Roberto Morita Barahona, Técnico Superior (Engenheiro Civil). ------------------------------------------- Membros suplentes:
• João Luis Fouto Lourenço, Técnico Superior (Engenheiro Civil); ------------------------------------------------------
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• Manuel Rodrigues Pelado Bento, Assistente Técnico. ------------------------------------------------------------------E) Comissão de Vistorias para efeitos de receção provisória e definitiva das obras de urbanização após a
sua conclusão e o decurso do prazo de garantia, respetivamente, mediante requerimento do
interessado, nos termos do artigo 87.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, estabelecido
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual:
- Membros efetivos:
• Samuel Roberto Morita Barahona, Técnico Superior (Engenheiro Civil). ------------------------------------------• António João Figueira Falé, Fiscal Municipal; ------------------------------------------------------------------------------ Membro suplente:
• João Luis Fouto Lourenço, Técnico Superior (Engenheiro Civil); -----------------------------------------------------Ponto vinte e sete) Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente que permitiu a
interrupção do trânsito na Rua Cândido dos Reis, em Viana do Alentejo, por motivos de obras de
limpeza na fachada de um prédio – Foi apresentada pelo Senhor Presidente a proposta de ratificação do
seu despacho que permitiu a interrupção do trânsito na Rua Cândido dos Reis em Viana do Alentejo, por
motivo de obras de limpeza na fachada de um prédio. -------------------------------------------------------------------Esta proposta foi aprovada por unanimidade, tendo o Senhor Vereador Luis Metrogos observado que é
necessário gerir melhor estes condicionamentos de trânsito pois em simultâneo com a interrupção do
trânsito na Rua Cândido dos Reis, decorreu também a interrupção do trânsito na Rua Brito Camacho,
causando isto alguns constrangimentos principalmente para os condutores que vinham da Rua do
Cineteatro e que chegavam ao cruzamento das duas ruas referidas. ------------------------------------------------O Senhor Presidente confirmou a necessidade de maior atenção na gestão destes condicionamentos de
trânsito e referiu que esta situação foi originada pelo facto do Município ter querido facilitar a vida à
moradora da Rua Cândido dos Reis que por diversas vezes adiou a ação de limpeza do seu prédio, devido
à indisponibilidade da máquina para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e oito) Proposta de emissão de licenças de ruído requeridas por Maria João Calhau Caeiro,
relativas a eventos no bar das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo (dias 11 e 18 de dezembro) – A
Câmara deliberou por unanimidade emitir as licenças de ruído requeridas por Maria João Calhau Caeiro,
relativas a eventos a realizar nos dias 11 e 18 de dezembro no bar das Piscinas Municipais de Viana do
Alentejo. Conforme pedido da requerente, as licenças serão emitidas até às 4 horas dos dias 12 e 19 de
dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Costa da Silva regozijou-se pelo facto das licenças serem emitidas de acordo

com o solicitado pela munícipe, tal como já se havia pronunciado anteriormente. -------------------------------

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07/12/2021

Fl.33

____________

__________

____________

__________

O Senhor Presidente referiu que a sua opinião também é nesse sentido pois o bar das Piscinas
Municipais de Viana não está inserido numa zona habitacional e, além disso, o horário pretendido não
vai agora afetar a concorrência relativamente a estabelecimentos congéneres. ----------------------------------Ponto vinte e nove) Proposta de ratificação do parecer prévio não vinculativo relativo a obras de
conservação e limpeza das torres do Castelo de Viana do Alentejo – A Câmara ratificou por
unanimidade o despacho do Senhor Presidente de 24 de novembro de 2021 que concedeu parecer
prévio não vinculativo relativamente a obras de conservação e limpeza das torres do Castelo de Viana do
Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminada a ordem de trabalhos e não havendo público para intervir, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião às dezoito horas e trinta minutos, tendo a minuta desta ata sido aprovada por
unanimidade no final da reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Eu,

,Chefe da DGR, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

