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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   ___________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 25/2019 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 31 / 10 / 2019 

PRESENÇAS 
PRESIDENTE:   BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA  
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          LUÍS MIGUEL FIALHO DUARTE 
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 

HORA DE ABERTURA: 10:00 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 11:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA --/--/--- 

 
 
CAIXA  .................................................................................................................................................................. - € 
FUNDOS DE MANEIO  ........................................................................................................................................... - € 
FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES  ..................................................................................... - € 
FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA  ............................................................................................... - € 
FUNDO DE MANEIO 3 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA  ........................................................................... - € 
FUNDO DE MANEIO 4 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES ……………………………………………………....- 
€ 
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  .....................................................................................................    - € 
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ..........................................................................................................   - €   
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ........................................................................................................     - € 
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ............................................................................................................. - € 
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950  ............................................................................................................ - € 
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050  ............................................................................................................ - € 
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006435350  ............................................................................................................ - € 
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  ...................................................................................... ….     - € 
C. G .D – CONTA N.º 0035/00006820050 ……………………………………………………………………………………………………………… - € 
B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  ............................................................................................................  - € 
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .......................................................................................................  - €  
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ...................................................................................................      - € 
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .......................................................................................................    - € 
NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682  .......................................................................................................... - € 
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000375-1 DPRA ………………………………………………………………………………………………..- 
€ 
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000431-0 DPRA ………………………………………………………………….……………………..……..- 
€ 
C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  .......................................................................................................... - € 
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ..............................................................................................................................  - €  
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DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ..................................................................................................................................  - € 
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  .......................................................................................................................... - € 
 

O senhor Presidente declarou aberta a reunião às dez horas, com a seguinte ordem de trabalhos:  

1.  Proposta de aprovação da ata em minuta no final da reunião;  ------------------------------------------------------ 

2.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que autorizou o apoio em espécie à 

Comissão Nacional da UNESCO (refeições para participantes no encontro no dia 26/10/2019, no Paço 

dos Henriques); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais [Grandes Opções do Plano (constituídas pelo 

Plano Plurianual de Investimentos 2020-2023 e pelo Plano de Atividades Municipais 2020) e Orçamento 

2020]; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  Proposta de aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2020; -------------------------------------------------- 

5.  Proposta de pedido à Assembleia Municipal de autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tratando-se de uma reunião extraordinária, entrou-se de imediato na ordem de trabalhos: 

Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta no final da reunião – A Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a ata em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação.  ----------------------------------------------------------------  

Ponto dois) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que autorizou o apoio em 

espécie à Comissão Nacional da UNESCO (refeições para participantes no encontro no dia 26/10/2019, 

no Paço dos Henriques) – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 24 de 

outubro de 2019 que determinou apoiar em espécie a Comissão Nacional da UNESCO – Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, por ocasião do Encontro que teve lugar no dia 26 

de outubro de 2019, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas. O Encontro foi organizado pela Comissão 

Nacional da UNESCO, em parceria com a Federação Portuguesa de Associações, Centros e Clubes da 

UNESCO e com o Município de Viana do Alentejo. Este Encontro foi o primeiro realizado a sul do Tejo, 

tendo sido dedicado aos Patrimónios. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O apoio do Município consubstanciou-se no pagamento das refeições para os cerca de sessenta 

participantes no Encontro, bem como na organização de visitas culturais na vila de Alcáçovas e na 

cedência de transporte.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente salientou ter sido esta mais uma oportunidade do Município para promover os 

produtos locais, designadamente o cante e os chocalhos. ---------------------------------------------------------------  

Ponto três) Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais [Grandes Opções do Plano 

(constituídas pelo Plano Plurianual de Investimentos 2020-2023 e pelo Plano de Atividades Municipais 
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2020) e Orçamento 2020] - Pelo Senhor Presidente da Câmara foram apresentados sumariamente os 

Documentos Previsionais para o próximo ano, concretamente as Grandes Opções do Plano (constituídas 

pelo Plano Plurianual de Investimentos 2020-2023 e pelo Plano de Atividades Municipais 2020) e o 

Orçamento para 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu que o montante do Orçamento inicial para o próximo ano é de 9.885.707,00€ 

(nove milhões oitocentos e oitenta e cinco mil setecentos e sete euros), apresentando um aumento de 

cerca de 16% face ao orçamento inicial do ano de 2019, que foi de 8.516.610,00€ (oito milhões 

quinhentos e dezasseis mil seiscentos e dez euros). Este aumento de cerca de 16% é fruto do previsível 

início, em 2020, de algumas obras significativas. Disse o Senhor Presidente que no entender do executivo 

Municipal, a gestão autárquica continua a ter de ser feita com muita prudência, devido a vários fatores e 

foi isso que conduziu novamente a elaboração dos Documentos Previsionais para 2020.  

Foram considerados alguns aspetos da conjuntura atual e mais diretamente relacionados com as 

autarquias. O Senhor Presidente voltou a referir alguns constrangimentos que se têm mantido nos 

últimos anos e que as autarquias gostariam de ver resolvidos, a bem das populações que representam, 

nomeadamente o incumprimento do preceituado na Lei de Finanças Locais em matéria de montante 

global a transferir para os municípios; a não aplicação da taxa reduzida de IVA – Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (6%) à iluminação pública e aos transportes escolares; a continuação do Adicional do IUC – 

Imposto Único de Circulação, sem que seja partilhado com os Municípios; a não eliminação imediata da 

comparticipação dos Municípios para o FAM – Fundo de Apoio Municipal. Disse o Senhor Presidente que 

para o ano de 2020 e no que ao Plano de Atividades Municipais diz respeito, se pretende genericamente 

manter a atividade corrente e eventos, eventualmente com alguns ajustes orçamentais, bem como os 

apoios na área social, na educação, no desenvolvimento económico, ao Associativismo, continuando a 

trabalhar para os aperfeiçoar. Quanto ao Orçamento propriamente dito, o senhor Presidente referiu que 

os maiores investimentos serão a Requalificação da EBSIS – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de 

Sousa e o Centro Social de Aguiar, mas que haverá outras obras a iniciar. O Senhor Presidente deixou 

ainda uma nota referente à progressiva “normalização” do Mapa de pessoal do Município, tal como 

estava inicialmente planeado, não através dos concursos normais de admissão de pessoal, mas através da 

inclusão de precários, no âmbito da Lei 112/2017 de 29 de dezembro. Referiu ainda que apesar do 

esforço financeiro que o Município irá ter de suportar, como se pode constatar nos mapas apresentados, 

considera que tal se consubstancia numa grande melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores 

precários admitidos e se quisermos ampliar a perspetiva, consideramos que será também um contributo 

para a nossa economia local. Referiu também que será mais um ano de muito trabalho e muita exigência, 

com muitos desafios, mas que para o executivo municipal é encarado com determinação, perseverança e 
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perspetiva positiva, tendo em conta a quantidade de projetos materiais e imateriais em que o Município 

participa, muitos deles com financiamento comunitário previsto. Disse ainda que será feito um esforço na 

contenção das despesas correntes e assegurado o cumprimento dos prazos de pagamento de todas as 

obrigações. O Senhor Presidente concluiu afirmando que, apesar de todas as restrições e 

condicionalismos, considera que o Município de Viana do Alentejo, no panorama dos Municípios 

portugueses, continuará a ter uma situação financeira equilibrada. Afirmou ainda que o executivo 

municipal continuará a trabalhar diariamente para proporcionar uma melhoria da qualidade de vida de 

todos os seus munícipes. Referiu ser este o enquadramento da gestão autárquica para o ano de 2020 e 

ser este o conjunto de dificuldades a que estes eleitos continuarão a dar sempre a melhor resposta que 

podem e sabem, como até aqui têm feito. O senhor Presidente concluiu, reforçando a perspetiva positiva 

para o futuro, tendo em conta a quantidade de projetos em curso e de novos projetos em movimento no 

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

- O senhor Vereador José Filipe Cruz, finda a apresentação dos Documentos Previsionais pelo senhor 

Presidente, perguntou sobre o processo de alargamento da Zona Industrial de Alcáçovas.  -------------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que brevemente estarão três ou quatro lotes disponíveis para 

concurso, esclarecendo que a primeira fase deste processo consistiu na alteração do alvará que permitiu 

disponibilizar mais três ou quatro lotes e que a segunda fase, mais morosa, está dependente da Revisão 

do Plano Diretor Municipal e irá então permitir a disponibilização de mais doze lotes.  -------------------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que não irá discutir os Documentos Previsionais 

apresentados por considerar que os mesmos já se encontram “fechados” uma vez que os contributos aos 

titulares do direito de oposição foram pedidos até hoje, precisamente o dia em que os Documentos são 

apresentados na Câmara.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente clarificou que foi dada aos titulares do direito de oposição a possibilidade de se 

pronunciarem sobre uma proposta de Documentos Previsionais, até às 10:00 horas de hoje, precisamente 

até à hora de início desta reunião. O senhor Presidente realçou que o que está em discussão é ainda uma 

proposta que, contrariamente ao que foi afirmado pelo senhor Vereador Luis Miguel Duarte, não é um 

Documento “fechado”.  -------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que embora a CDU estivesse a elaborar um conjunto de 

propostas para inclusão nos Documentos Previsionais, considerou que tal não fazia sentido quando se 

está perante Documentos concluídos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente disse que em sua opinião o argumento para a não apresentação de propostas, não 

é válido, embora legítimo. Em sua opinião, a CDU não quer apresentar propostas e arranja argumentos 

“frágeis”, “como subterfúgio”. Disse ainda o senhor Presidente que se a oposição quiser realizar trabalho 
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nem precisa que a Lei estipule mecanismos para o poder fazer. O senhor Presidente referiu ainda que os 

senhores Vereadores eleitos pela CDU poderiam ter apresentado ontem as suas propostas e hoje, na 

própria reunião, poderiam ainda ter apresentado mais. Contudo, aquilo que constata – disse – é que a 

CDU não quer apresentar propostas, arranjando argumentos para essa atitude.  ---------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente considerou que o trabalho da oposição deve ser contínuo, não devendo os 

senhores Vereadores estar à espera que lhes sejam pedidas as propostas. Acrescentou que a existência 

dessas propostas enriqueceria certamente a discussão dos Documentos. ------------------------------------------- 

Votada a proposta de Documentos Previsionais para 2019 foi a mesma aprovada com três votos 

favoráveis e dois votos contra por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz. 

Ponto quatro) Proposta de aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2020 – O senhor Presidente 

apresentou a proposta de Mapa de Pessoal para 2020.  ------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Vereador José Filipe Cruz disse que não dispõe de um conhecimento aprofundado da 

necessidade de preenchimento dos lugares previstos no mapa de pessoal, embora considere que quem 

tomou a decisão de os criar, chegou precisamente à conclusão de que fariam falta.  ----------------------------- 

- O senhor Presidente perguntou ao senhor Vereador José Filipe Cruz qual a informação que necessitava 

para ter o “conhecimento aprofundado” que referiu.  --------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vereador José Filipe Cruz considerou que essa avaliação decorre da gestão diária que ele não 

acompanha pelo que não se pode pronunciar.  ------------------------------------------------------------------------------ 

Votada a proposta de Mapa de Pessoal para 2020, foi a mesma aprovada com três votos favoráveis e 

duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Luís Miguel Fialho Duarte e José Filipe Cruz.  ---------- 

Ponto cinco) Proposta de pedido à Assembleia Municipal de autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais - Nos termos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho, com a redação dada pelas Leis n.ºs 64/2012, de 20 de dezembro e 66-B/2012, de 31 de dezembro 

e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, a Assembleia Municipal pode conceder uma autorização 

para a assunção de compromissos plurianuais aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano. 

Assim, para efeitos de apresentação desse pedido à Assembleia Municipal, a Câmara deliberou com três 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luís Miguel Duarte e José Filipe 

Cruz, que a autorização recaía sobre a assunção de compromissos plurianuais ou sobre a sua 

reprogramação nos casos em que essa reprogramação não implique aumento de despesa, relativamente 

a Projetos inscritos no Plano Plurianual de Investimentos e no Plano de Atividades Municipais, incluindo a 

realização de Empreitadas e relativamente a despesas relativas a fornecimento de gás, fornecimento de 

gasóleo, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão e prestação de serviços de seguros. --------- 
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O Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos, tendo a minuta desta 

ata sido aprovada por unanimidade no final da reunião.  ---------------------------------------------------------------- 
 

      Eu,                                                                                                      , Chefe da D.G.R., a subscrevi. 

 

 

O Presidente, 

 

 

 

Os Vereadores, 
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