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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 01/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 02 / 01 / 2019 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
VEREADORES: PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 15:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  

- BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO, Presidente, por motivo de férias; 
- LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE, Vereador, por motivos pessoais. 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 27/12/2018 

 

CAIXA       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 4.533,86 € 

FUNDOS DE MANEIO  ................................................................................................................................................................................. 3.552,00 € 

FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES …………………………………………………….  .............................................  1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA  .................................................................................................................................... 1.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 3 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA  ................................................................................................................. 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 4 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES  ..............................................................................................  52,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  ..................................................................................................................................     1.154.407,87 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .............................................................................................................................................    98.510,74 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ............................................................................................................................................     32.874,36 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .................................................................................................................................................. 7.798,52 € 

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  ...............................................................................................................................  203.774,74 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006820050 .............................................................................................................................................................. - € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ..............................................................................................................................................    40.565,66 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...........................................................................................................................................  63.560,58 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ........................................................................................................................................  201.269,38 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ..........................................................................................................................................    45.117,37 € 

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

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000375-0 DPRA  .............................................................................................................................................. - € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000431-1 DPRA  .............................................................................................................................................. - € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000501-1 DPRA  ................................................................................................................................ 250.00,00 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  ............................................................................................................................................. 41.599,77 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .............................................................................................................................................................  1.158.941,73 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ......................................................................................................................................................... ……….   999.283,47 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ........................................................................................................................................................................................... 159.658,26 € 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/01/2019  Fl.2 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte ordem 

de trabalhos: 

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

2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 19 de dezembro de 2018; ------------------ 

3. Informação sobre a atividade da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------- 

4. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de 

competência subdelegada em matéria de administração urbanística; ------------------------------------------ 

5. Proposta de ratificação da 61.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------ 

6. Proposta de ratificação da 62.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------ 

7. Proposta de ratificação da 20.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ---------------------------- 

8. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a aceitação e rejeição 

dos erros e omissões relativamente ao concurso público para adjudicação da Empreitada de 

Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo; ---------------- 

9. Proposta de atribuição de Cartões Sociais do Reformado, Pensionista e Idoso; ------------------------------- 

10. Proposta de alteração aos benefícios estabelecidos no Anexo II do Regulamento do Cartão Jovem 

Municipal de Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Proposta de aprovação do Aditamento ao Acordo de Colaboração do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, relativo ao ano letivo 2018/2019; ------------------------------ 

12. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo à submissão da candidatura da 

Operação “Melhoria do comportamento térmico e Eficiência Energética do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Viana do Alentejo”, no âmbito do Aviso n.º ALT20-03-2017-27 – Eficiência 

Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local – Integradas nos Pactos de 

Desenvolvimento e Coesão Territorial; ----------------------------------------------------------------------------------- 

13. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo à submissão da candidatura da 

Operação “Melhoria do comportamento térmico e Eficiência Energética do Edifício dos Paços do 

Concelho de Viana do Alentejo”, no âmbito do Aviso n.º ALT20-03-2017-27 – Eficiência Energética 

nas Infraestruturas Públicas da Administração Local – Integradas nos Pactos de Desenvolvimento e 

Coesão Territorial; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo à submissão da candidatura da 

Operação “Eficiência Energética na Iluminação Pública do Município de Viana do Alentejo”, no 

âmbito do Aviso n.º ALT20-03-2017-27 – Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da 

Administração Local – Integradas nos Pactos de Desenvolvimento e Coesão Territorial. ------------------- 
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O senhor Vice-Presidente informou que o senhor Presidente se encontra de férias e que o senhor 

Vereador Luis Miguel Duarte o informou não poder estar presente por motivos pessoais, pelo que 

propôs a justificação das respetivas faltas. Mediante votações por escrutínio secreto das quais 

resultaram unanimidade, foram ambas as faltas justificadas. -----------------------------------------------------------  

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

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

Neste período o senhor Vice-Presidente expressou votos de um Feliz Ano Novo, em nome de todo o 

executivo municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não se verificou mais nenhuma intervenção.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos: 

Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

ata em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 19 de dezembro de 2018 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 19 de dezembro de 

2018.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Vice-Presidente informou que no dia 21 

de dezembro, o senhor Presidente, conjuntamente com o senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe 

do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente na iniciativa o “Natal na Praça”, 

que decorreu na Praça da República, em Viana do Alentejo, a qual foi promovida pela CPCJVA – Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, com o apoio do Município, das Juntas de 

Freguesia do Concelho e da AEVA – Associação Equestre de Viana do Alentejo. Adiantou o senhor Vice-

Presidente que a tarde, dedicada aos mais novos, foi repleta de atividades, tais como: pinturas faciais, 

neve artificial, insuflável com pista de obstáculos, insuflável saltitão, modelagem de balões, carros a 

pedais, máquina de pipocas, momento da chegada do Pai Natal, fotografias com o Pai Natal e passeios 

de charrete. O Senhor Vice-Presidente conclui referindo que o Município cedeu transporte a partir das 

freguesias de Aguiar e de Alcáçovas.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que no dia 22 de dezembro decorreu a iniciativa “Pela Vida, pela 

Guida”, que teve lugar em Viana do Alentejo. Referiu o senhor Vice-Presidente que se tratou de uma 

iniciativa solidária organizada por quatro Associações do Concelho (Associação de Cantares Populares 

Seara Nova, Associação Equestre de Viana do Alentejo, Associação de Pais e Encarregados de Educação 

de Viana do Alentejo e Aguiar e o Clube de Atletismo de Viana do Alentejo), com o apoio do Município e 

da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, a qual teve por finalidade a angariação de verbas para 
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reparar a cadeira de rodas elétrica da munícipe Guida Espadaneira, cidadã com mobilidade reduzida. 

Adiantou o senhor Vice-Presidente que, de manhã, decorreu uma Caminhada e à noite teve lugar um 

Espetáculo, no Cineteatro Vianense, com a participação dos Grupos Seara Nova; De Moda em Moda; da 

Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo e dos fadistas Mira Serrano, Edgar 

Baleizão, João Pereira e João Rosado.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente Informou ainda que, também no dia 22 de dezembro, o Senhor Vereador 

Paulo Manzoupo esteve presente no Jantar de Natal da Junta de Freguesia de Aguiar, a convite desta, o 

qual decorreu no Salão da antiga Cooperativa, naquela freguesia.  ----------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente informou, por último, que no dia 29 de dezembro, esteve presente na 

iniciativa “Cante ao Menino” promovida pelo Grupo Coral Feminino “Cantares de Alcáçovas”, que 

decorreu na Igreja Matriz daquela freguesia, tendo-se seguido posteriormente um lanche convívio na 

Casa Santos Murteira.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de competência subdelegada em matéria de administração urbanística - A Câmara tomou 

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

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

Ponto cinco)  Proposta de ratificação da 61.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 61.ª 

alteração ao Orçamento da Despesa.  ---------------------------------------------------  -------  -------------------------------- 

Ponto seis) Proposta de ratificação da 62.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com dois votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 62.ª 

alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto sete) Proposta de ratificação da 20.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos - Com dois 

votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador José Filipe Cruz, a Câmara ratificou a 

20.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  --------------------------------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que determinou a aceitação e 

rejeição dos erros e omissões relativamente ao concurso público para adjudicação da Empreitada de 

Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo - A Câmara 

ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente, datado de 28 de dezembro de 2018, 

relativo aos erros e omissões identificados pelos interessados, no âmbito do Concurso Público para 

adjudicação da Empreitada de Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa em 

Viana do Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Nos termos do despacho supra referido, o senhor Presidente da Câmara pronunciou-se sobre os erros e 

omissões conforme proposto no Relatório Técnico de análise dos mesmos, relatório esse que se 

encontra em anexo ao despacho devidamente arquivado. -------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de atribuição de Cartões Sociais 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 da Freguesia de Viana do Alentejo: 

- António Joaquim Soares Júnior;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Mariana Catarina Janeiro Pereira.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de alteração aos benefícios estabelecidos no Anexo II do Regulamento do Cartão 

Jovem Municipal de Viana do Alentejo – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social 

e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração aos benefícios estabelecidos no 

Anexo II do Regulamento do Cartão Jovem Municipal de Viana do Alentejo, a qual consiste no seguinte: 

Utilização de infraestruturas e/ou equipamentos da Câmara Municipal: 

a)  Desconto na entrada para sessões de cinema no Cineteatro Vianense – 40% (era 20%);  -------------------- 

b) Desconto na entrada das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo e de Alcáçovas – 40% (era 20%);  ---- 

c) Desconto em eventos, nomeadamente espetáculos organizados pela Câmara Municipal – 40% (era 

20%).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prestação de Serviços e taxas da Câmara Municipal: 

a) Desconto em fotocópias e impressões nas bibliotecas do concelho de Viana do Alentejo – 50% (fica 

igual);  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Desconto em publicações do Município – 30% (era 20%);  ------------------------------------------------------------ 

c) Desconto nos ramais de ligação de águas e na ligação à rede de água, para habitação permanente, nas 

habitações residenciais permanentes propriedade ou locadas pelo portador do Cartão Jovem 

Municipal – 30% (era 20%);  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Desconto nos ramais de ligação do saneamento e ligação à rede de águas residuais, para habitação 

permanente, desde que o contrato esteja em seu nome – 30% (era 20%);  ------------------------------------- 

e) Desconto nas taxas municipais relativas a licenças ou comunicações prévias de operações urbanísticas 

e/ou utilizações referentes, em todos os casos, a habitação própria permanente – 30% (era 20%);  ----- 

f) Faturação do consumo da água, saneamento e resíduos sólidos, desde que o contrato esteja em nome 

próprio e que o beneficiário tenha residência permanente no concelho de Viana do Alentejo, tendo o 

beneficiário que fazer prova que é proprietário ou arrendatário da casa, através dos documentos 

legalmente exigíveis – 20% nos primeiros 15 m3 (era 10%).  -------------------------------------------------------- 
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Ponto onze) Proposta de aprovação do Aditamento ao Acordo de Colaboração do Programa de 

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, relativo ao ano letivo 2018/2019 – Nos termos 

da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara aprovou por unanimidade o 

Aditamento ao Acordo de Colaboração do Programa de Expansão e Desenvolvimento Pré-Escolar 

relativo ao ano letivo 2018/2019, celebrado entre a Direção de Serviços da Região Alentejo da Direção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares, o Centro Distrital de Évora do Instituto de Segurança Social e o 

Município de Viana do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto doze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo à submissão da 

candidatura da Operação “Melhoria do comportamento térmico e Eficiência Energética do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Viana do Alentejo”, no âmbito do Aviso n.º ALT20-03-2017-27 – Eficiência 

Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local – Integradas nos Pactos de 

Desenvolvimento e Coesão Territorial – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor 

Presidente de 26 de dezembro de 2018, que determinou a apresentação de candidatura da Operação 

“Melhoria do comportamento Térmico e Eficiência Energética do Pavilhão Gimnodesportivo de Viana do 

Alentejo”, no âmbito do Aviso n.º ALT20-03-2017-27 – Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas 

da Administração Local – Integradas nos Pactos de Desenvolvimento e Coesão Territorial.  ------------------  

Ponto treze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo à submissão da 

candidatura da Operação “Melhoria do comportamento térmico e Eficiência Energética do Edifício dos 

Paços do Concelho de Viana do Alentejo”, no âmbito do Aviso n.º ALT20-03-2017-27 – Eficiência 

Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local – Integradas nos Pactos de 

Desenvolvimento e Coesão Territorial – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor 

Presidente de 26 de dezembro de 2018, que determinou a apresentação de candidatura da Operação 

“Melhoria do comportamento Térmico e Eficiência Energética do Edifício dos Paços do Concelho de Viana 

do Alentejo”, no âmbito do Aviso n.º ALT20-03-2017-27 – Eficiência Energética nas Infraestruturas 

Públicas da Administração Local – Integradas nos Pactos de Desenvolvimento e Coesão Territorial.  ------  

Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente relativo à submissão da 

candidatura da Operação “Eficiência Energética na Iluminação Pública do Município de Viana do 

Alentejo”, no âmbito do Aviso n.º ALT20-03-2017-27 – Eficiência Energética nas Infraestruturas 

Públicas da Administração Local – Integradas nos Pactos de Desenvolvimento e Coesão Territorial – A 

Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 26 de dezembro de 2018, que 

determinou a apresentação de candidatura da Operação “Eficiência Energética na Iluminação Pública do 

Município de Viana do Alentejo”, no âmbito do Aviso n.º ALT20-03-2017-27 – Eficiência Energética nas 
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Infraestruturas Públicas da Administração Local – Integradas nos Pactos de Desenvolvimento e Coesão 

Territorial.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos, tendo a minuta 

desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma. 

 

 

Eu,                                                                                         , Assistente Técnico, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

  

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


