__________

CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 01/2006
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 11 / 01 / 2006
PRESENÇAS
PRESIDENTE : ESTÊVÃO MANUEL MACHADO PEREIRA
VEREADORES : JOÃO LUIS BATISTA PENETRA
MANUEL ANTÓNIO MENDES FADISTA
ANTÓNIO FRANCISCO COSTA DA SILVA
RUI MANUEL BATISTA VARELA GUSMÃO
HORA DE ABERTURA : 14,30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO : 18,45 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 10 / 01 / 2006
CAIXA ...........................................................................................................................................................

1.255,88 €

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ..................................................................................... 375.034,15 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ................................................................................................. 128.038,96 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................... 21.467,17 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004565050 ...................................................................................................

7.858,82 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004657650 ..................................................................................................... 4.971,32 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004692450 ........................................... ......................................................... 6.785,20 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004947850 ..................................................................................................... 5.985,55 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004991550 ..................................................................................................... 4.147,61 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005119750 ................................................................................................... 11.822,19 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005270350 ..................................................................................................... 4.445,30 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005455530 ..................................................................................................... 5.995,96 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005511750 ..................................................................................................... 1.020,16 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ...................................................................................................... 1.579,25 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 .................................................................................................

13.188,20 €

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ........................................................................................ 57.173,65 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ............................................................................................

21.462,55 €

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 .............................................................................................. 79.092,26 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................... 376.290,03 €
DOCUMENTOS .............................................................................................................................................

1.881,06 €

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................... 307.705,71 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ............................................................................................................
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68.584,32 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos. Propôs a
inclusão na ordem de trabalhos dos seguintes pontos adicionais: ---------------------------------------26) Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Acção Social Escolar; ------------------27) Proposta de alteração das tarifas relativas ao abastecimento de água, aluguer de
contadores e resíduos sólidos urbanos. -----------------------------------------------------------------Tendo a Câmara reconhecido urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, aprovou por
unanimidade a sua inclusão na ordem do dia nos termos do artigo octogésimo terceiro da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------Ponto um) Aprovação da acta da reunião anterior – Depois de lida e achada conforme, foi
aprovada por unanimidade a acta número vinte e oito relativa à reunião ordinária realizada no dia
vinte e oito de Dezembro de dois mil e cinco. ------------------------------------------------------------Ponto dois) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente referiu que no
passado dia 29 de Dezembro teve lugar o pagamento trimestral dos apoios às colectividades. ----- Informou também o senhor Presidente que na sequência de um pedido formalizado há já algum
tempo para uma reunião com a senhora Governadora Civil, a reunião aconteceu na passada
sexta-feira sob o tema “falta de segurança na freguesia de Alcáçovas”. Além da sua presença,
participou também na reunião o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas. Foi
transmitido à senhora Governadora Civil que embora tratando-se de pequena criminalidade, é
preocupante a frequência com que os episódios de assaltos vão acontecendo. Segundo dados
recolhidos pelo senhor Presidente da Junta, cerca de quarenta por ano. A senhora Governadora
Civil mostrou-se bastante surpreendida, disse não ter conhecimento da situação relatada dado
que nos relatórios que periodicamente recebe da G. N. R. essa informação não consta,
provavelmente pelo facto da grande maioria dos lesados não formalizar a queixa. Foi igualmente
transmitido que a situação em causa tem os autores identificados e são conhecidas as razões
subjacentes aos actos de vandalismo. Foi feita notar a necessidade de reforço de meios, alterando
a forma habitual de policiamento naquela freguesia. Igualmente foi dada a informação sobre a
constituição de um grupo de trabalho na Assembleia Municipal para acompanhar esta matéria. -------------------------- Disse o senhor Presidente que aproveitando a oportunidade, foi colocada à
senhora Governadora Civil também a questão do Bar “Século XXI” existente em Alcáçovas,
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havendo conhecimento de que apesar da Câmara ter caçado o alvará, o mesmo continua a
funcionar à porta fechada. A este propósito a senhora Governadora disse desconhecer a situação
e precisar de algum tempo para se inteirar da mesma de modo a que a G. N. R. possa intervir de
forma eficaz. - O senhor Presidente informou também que foi realizada ontem na Câmara uma
reunião com o responsável da Sub-Região de Saúde de Évora, na qual também participou o
senhor Vereador Costa da Silva. Foi feita a apresentação do novo Director do Centro de Saúde
de Viana – Dr. José Luís – e comunicado que a consignação da obra de construção do novo
Centro de Saúde desta vila ocorreu no passado dia 28 de Dezembro prevendo-se o inicio da obra
durante o mês de Janeiro. Sendo o seu prazo de execução de dez meses, é previsível que
sensivelmente daqui a um ano o Centro de Saúde novo possa estar construído. Disse o senhor
Presidente ter aproveitado esta ocasião para perguntar se havia algum fundamento nas diversas
conversas que se vão ouvindo relativamente ao eventual encerramento do serviço de urgências
em Viana. Foi dito que não há qualquer intenção de que tal venha a acontecer e antes pelo
contrário estão até previstos alguns melhoramentos e ajustes no funcionamento deste serviço. Foi
também transmitido que a Chefia dos Centros de Saúde de Viana e Portel vai ser efectuada pelo
mesmo Director que poderá, de acordo com as necessidades, fazer deslocar alguns meios
materiais e/ou humanos, de um para outro Centro. O senhor Presidente disse que importará
avaliar esta situação no futuro pela possibilidade de vir a existir alguma perda de qualidade no
serviço que actualmente é prestado aos utentes e que se reconhece bastante satisfatório. Disse o
senhor Presidente ter ficado com uma ideia bastante positiva desta reunião principalmente
porque as informações principais nela transmitidas vêm ao encontro das aspirações que a
população vem manifestando desde há muito tempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou ainda que têm estado a
decorrer de modo não muito pacífico as discussões preparatórias para a constituição dos órgãos
dirigentes da Associação de Municípios do Distrito de Évora dado que as eleições terão lugar na
próxima segunda-feira. ---------------------- O senhor Vereador Costa da Silva, relativamente à
reunião com a Sub-Região de Saúde corroborou tudo o que foi dito pelo senhor Presidente
havendo apenas a manifestar alguma preocupação pelo facto da gestão dos dois Centros de
Saúde ser única. --------------------------------- O senhor Vereador Rui Gusmão disse que
informalmente conversou com a senhora Governadora Civil acerca das questões relacionadas
com a falta de segurança em Alcáçovas, tendo ficado a perceber que ela desconhecia a existência
de tantas ocorrências. Relativamente ao bar que provoca distúrbios na vila, disse este Vereador
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considerar que já é tempo dessa situação ser eliminada de vez. Quanto ao novo Centro de Saúde,
o senhor Vereador regozijou-se por finalmente se começar a ver algo de objectivo. Quanto à
gestão única dos dois Centros de Saúde, o senhor Vereador Rui Gusmão disse que mais tarde se
verá se será necessário deslocar algum equipamento e pessoal, não se sabendo neste momento se
isso trará beneficio ou prejuízo a esta população dado que se desconhece o funcionamento
material e humano do Centro de Saúde de Portel. Disse saber da intenção de introduzir melhorias
no serviço de atendimento permanente, tal como foi manifestado na reunião realizada com o
senhor Presidente da Câmara. ----------------Ponto três) Conhecimento dos despachos proferidos 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 da subdelegação de competências em
matéria de administração urbanística. ----------------------------------------------------------------------Ponto quatro) Aprovação da acta em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a
acta desta reunião em minuta, no final da mesma, nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------Ponto cinco) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense
(actuação da Banda Filarmónica na VI Mostra de Doçaria) – A Câmara deliberou por
unanimidade transferir para a Sociedade União Alcaçovense a importância de 250,00 € pela
actuação da Banda Filarmónica na Mostra de Doçaria que decorreu em Alcáçovas em Dezembro
último. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Aprovação do mapa de farmácias de serviço no ano de 2006 – A Câmara aprovou
por unanimidade o mapa de farmácias de serviço no ano de 2006. ------------------------------------Ponto sete) Proposta de transferência de verba para o Aeroclube de Ultraligeiros do Alentejo
(provas a realizar em 2006) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Aeroclube
de Ultraligeiros do Alentejo a importância de 600,00 € como comparticipação nas despesas das
provas realizadas no ano de 2005. --------------------------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de transferência de verba para a Associação Terras Dentro (arranjos
exteriores do edifício-sede) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação
Terras Dentro a importância de 9.000,00 € como comparticipação nas despesas dos arranjos
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exteriores do edifício-sede. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de transferência de verba para a Escola Dr. Isidoro de Sousa (visita de
estudo a Paris) – Com a abstenção do senhor Vereador Costa da Silva, devido à subjectividade
das opções, a Câmara deliberou com quatro votos favoráveis transferir para a Escola Dr. Isidoro
de Sousa de Viana do Alentejo, a importância de 100,00 € como comparticipação nos custos de
uma viagem dos alunos do 9.º e 11.º anos de Francês, a Paris. -----------------------------------------Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios do Distrito de
Évora (participação em projecto / elevadores) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir
para a Associação de Municípios do Distrito de Évora a importância de 98,03 € relativa ao
projecto “Elevadores”. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo – A
Câmara deliberou por unanimidade proceder à colocação de sinalização compatível com a
proibição de estacionamento frente ao portão da Horta da Cruz, na Rua 5 de Outubro, n.º 60, em
Viana do Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de pagamento de coima de processo de contra-ordenação em prestações
(Silva & Fialho – Combustíveis e Lubrificantes, Ld.ª) – A Câmara deliberou por unanimidade
autorizar o pagamento da coima do processo de contra-ordenação instaurado à firma Silva &
Fialho – Combustíveis e Lubrificantes, Ld.ª, em prestações. A primeira será no montante de
1.241,72 € e as duas restantes serão no montante unitário de 1.249,14 €. Juntamente com a
primeira prestação serão pagas as custas no montante de 7,42 € e as prestações vencer-se-ão no
dia 15 de cada mês, com inicio no próximo mês de Fevereiro. -----------------------------------------Ponto treze) Quota anual para a Associação Nacional de Municípios Portugueses – A Câmara
deliberou por unanimidade autorizar o pagamento da quota anual para a Associação Nacional de
Municípios Portugueses, no montante de 3.805,92 €. ----------------------------------------------------Ponto catorze) Comparticipação para a Região de Turismo de Évora – A Câmara deliberou
por unanimidade autorizar o pagamento da comparticipação mensal para a Região de Turismo de
Évora, no montante de 1.621,50 €. --------------------------------------------------------------------------
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Ponto quinze) Comparticipação mensal para a ASTAVA (Associação de Solidariedade dos
Trabalhadores das Autarquias Locais do concelho de Viana do Alentejo) – A Câmara
deliberou por unanimidade autorizar o pagamento da comparticipação mensal para a ASTAVA –
Associação de Solidariedade dos Trabalhadores das Autarquias Locais do concelho de Viana do
Alentejo, no montante de 600,00 €. ------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Comparticipação mensal para o Centro Infantil do Imaculado Coração de
Maria – A Câmara deliberou por unanimidade transferir mensalmente para o Centro Infantil do
Imaculado Coração de Maria a importância de 250,00 €. -----------------------------------------------Ponto dezassete) Comparticipação mensal para o Centro Social e Paroquial de Alcáçovas –
Sem a presença dos senhores Vereadores João Penetra e António Costa da Silva, a Câmara
deliberou com três votos favoráveis transferir mensalmente para o Centro Social e Paroquial de
Alcáçovas a importância de 250,00 €. ---------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade transferir
para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo a importância
de 5.250,00 € por trimestre, verba destinada à aquisição e reparação de equipamento. -------------Ponto dezanove) Proposta de reversão do lote n.º 5 na Zona Oficinal de Alcáçovas (Sabores do
Monte) – O senhor Presidente fez um pequeno historial do processo relativo ao lote n.º 5 da
Zona Oficinal de Alcáçovas, adquirido pela firma “Sabores do Monte”. Disse o senhor
Presidente que em resultado da última deliberação sobre os prazos de construção no referido
lote, deliberação tomada no ano passado, a empresa não deu cumprimento aos mesmos pelo que
importa iniciar os mecanismos de reversão do lote para a Câmara, nos termos do Regulamento
aplicável. Propôs o senhor Presidente que se notifique a empresa no sentido de saber da sua
disponibilidade para vender o lote à Câmara pelo mesmo preço que o comprou, ficando desde já
autorizada a respectiva aquisição se a empresa responder afirmativamente. No caso da empresa
não se mostrar disponível o processo será de novo submetido à Câmara para deliberação sobre o
recurso à via judicial. Esta proposta foi aprovada com quatro votos favoráveis e uma abstenção
por parte do senhor Vereador Costa da Silva. -----------------------------------------------------------------------------
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Ponto vinte) Aprovação da lista de disponibilização do lote n.º 19 das Pré-Fabricadas em
Aguiar e de todos os que vierem a vagar – Foi presente a lista de disponibilização do lote n.º 19
das casas pré-fabricadas de Aguiar e de todos os que vierem a vagar, acompanhada de relatório
sobre as candidaturas apresentadas. O senhor Presidente informou que a esta data já estão
disponíveis duas habitações existindo quatro candidaturas à atribuição das mesmas. Referiu o
senhor Presidente que dois dos candidatos – Dulce Cristina Vitorino Bento e Francisco António
Bento Rocha – por razões diferentes, não cumprem um dos requisitos do Regulamento
Municipal aplicável. Contudo, disse o senhor Presidente conhecer as situações em causa, de
extrema necessidade e por isso propôs a aceitação das respectivas candidaturas e
consequentemente a sua contemplação na lista de atribuição das habitações. A Chefe da DAF, no
âmbito do seu dever de informação, referiu que no relatório que serve de suporte a este ponto da
ordem de trabalhos, é invocado o artigo 9.º do Regulamento com base no qual a Câmara pode
esclarecer a dúvida de admissão ou não das duas candidaturas em causa. Disse que em sua
opinião esta remissão está incorrecta uma vez que não se trata de uma dúvida do Regulamento
mas sim de fazer uso de uma disposição que lá não consta. Diferente seria se o Regulamento em
causa contivesse uma norma que permitisse à Câmara excepcionar determinadas situações com
base no conhecimento pessoal das mesmas. O senhor Presidente disse que oportunamente
pretende submeter essa alteração à Assembleia Municipal a fim de que o Regulamento permita
resolver excepcionalmente situações deste tipo. Disse que atendendo às situações em causa e à
urgência da sua resolução, mantém a sua proposta de admissão das duas candidaturas referidas.
Esta proposta foi aprovada com três votos favoráveis, uma abstenção do senhor Vereador Costa
da Silva com a recomendação de que o Regulamento seja alterado e um voto contra do senhor
Vereador Rui Gusmão dada a não previsibilidade destas situações no Regulamento aplicável. --------------------------------------------Ponto vinte e um) Ratificação da 48.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com o voto contra
do senhor Vereador Rui Gusmão, foi ratificada a 48.ª alteração ao Orçamento da Despesa,
aprovada pelo senhor Presidente no dia trinta de Dezembro de dois mil e cinco. -------------------Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense no
âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Actividades Culturais – A Câmara deliberou
por unanimidade e ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Actividades Culturais,
transferir para a Sociedade União Alcaçovense a importância de 2.262,24 €, destinando-se
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1.696,89 € à Banda de Música; 220,08 € à Escola de Música e 345,27 € às Danças de Salão.
Estas importâncias referem-se ao 3.º trimestre de 2005. ------------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para as entidades que participaram no
programa recreativo da Feira das Alcáçovas/2005 – A Câmara deliberou por unanimidade
transferir as seguintes verbas para as entidades participantes no programa recreativo da Feira das
Alcáçovas/2005: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense – 500,00 €, destinando-se 250,00 € às
Sevilhanas e 250,00 € ao Grupo Coral “Paz e Unidade”; ------------------------------------------------- Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas – 250,00 €; --------------------------------------------- Grupo Coral Cantares de Alcáçovas – 250,00 €; --------------------------------------------------------- Sociedade União Alcaçovense, com destino à Banda Filarmónica – 250,00 €. --------------------Ponto vinte e quatro) Proposta de transferência de verba para o Grupo Seara Nova – A Câmara
deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Seara Nova a importância de 250,00 € pela
sua actuação no Cine-Teatro no dia 19 de Novembro de 2005. ----------------------------------------Ponto vinte e cinco) Proposta de atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e
idoso – Com base numa listagem da Divisão de Acção Sócio-Educativa, a Câmara deliberou
atribuir os seguintes cartões sociais do reformado, pensionista e idoso: ------------------------------Viana do Alentejo – Maria Helena Silva Paitio, Amílcar dos Santos Mira Fialho, Maria
Joaquina Patinhas Fadista de Brito, Bernardino José Ferreira e Custódia de Jesus Tenrinho
Arsénio Piseiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------Aguiar – José Joaquim Pinto, Joaquim António Silva Ribeiro, Vitória Maria Romanga
Encarnado Ribeiro e Maria Fernanda Pelado. ------------------------------------------------------------Alcáçovas – António Joaquim Curraleira. -----------------------------------------------------------------
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Ponto vinte e seis) Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Acção Social Escolar – A
Câmara deliberou por unanimidade atribuir os seguintes subsídios no âmbito da Acção Social
Escolar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Patrícia de Jesus Bento Leitão e Paula Cristina Bento Leitão, alunas do Jardim de Infância de
Aguiar – subsidio de almoço no escalão A; ----------------------------------------------------------------- Diogo Jorge Mendes Lopas, aluno da EB1 de Aguiar – subsídios de almoço e livros no escalão
A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte e sete) Proposta de alteração das tarifas relativas ao abastecimento de água,
aluguer de contadores e resíduos sólidos urbanos – O senhor Presidente apresentou uma
proposta de alteração das tarifas relativas ao abastecimento de água, aluguer de contadores e
resíduos sólidos urbanos. Referiu que a última revisão desta matéria ocorreu em Dezembro de
2003 e que a proposta apresentada reflecte um aumento médio de 6%. Os senhores Vereadores
Rui Gusmão e Costa da Silva disseram não ter tido tempo de analisar esta matéria dado que
tendo sido um ponto introduzido na ordem de trabalhos, o documento de suporte só agora lhes
havia sido distribuído. O senhor Presidente referiu que esta proposta só ontem foi concluída e dai
o facto de não ter sido distribuída com a convocatória para a reunião. Disse que estando para
breve a apresentação de uma proposta de alteração da tabela de taxas, será tido em conta este
aspecto para que os senhores Vereadores possam analisar atempadamente o assunto. A proposta
de alteração das tarifas foi então votada tendo sido aprovada com três votos favoráveis e as
abstenções dos senhores Vereadores Rui Gusmão e Costa da Silva, pelo motivo já referido. ------

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito horas e quarenta e cinco
minutos, tendo a minuta desta acta sido aprovada por unanimidade no final da reunião. ---------------------Eu,

, Chefe da D.A.F., a subscrevi.

O Presidente,
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____________
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