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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 01/2010
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 06 / 01 / 2010
PRESENÇAS
PRESIDENTE : BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES : JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
JOSÉ JACINTO BENTO GRAVE
HORA DE ABERTURA: 14,30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 17,30 HORAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

FALTAS JUSTIFICADAS
- TERESA MARIA PIRES PENETRA, por motivo de doença

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 30 / 12 / 2009
CAIXA .............................................................................................................................................................. 987,53 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ............................................................................ 1.145.670,30 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .............................................................................................. 107.255,93 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ............................................................................................... 29.501,97 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005270350 .................................................................................................. 4.445,30 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005455530 ................................................................................................ 35.146,20 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005478430 ............................................................................................... 52.280,26 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005496230 ................................................................................................ 2.582,62 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005511750 .................................................................................................. 1.232,88 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .................................................................................................. 1.471,22 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005672550 ..................................................................................................... 158,06 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950 ................................................................................................ 19.490,45 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006113350 ............................................................................................... 14.026,31 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 .............................................................................................. 137.862,17 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ................................................................................... 16.282,37 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ......................................................................................... 341.740,63 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................ 331.415,73 €
B. E. S. – CONTA N.º 0007/00219692682 ................................................................................................ 50.778,20 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................ 1.146.657,83 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .............................................................................................................. 1.077.799,64 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................ 68.858,19 €
-1-

__________
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE

06/01/2010

Fl.2

____________

__________

____________

__________

O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de
trabalhos era a seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------1) Aprovação da acta relativa à reunião extraordinária realizada no dia 21 de Dezembro de 2009;
2) Aprovação da acta relativa à reunião ordinária realizada no dia 23 de Dezembro de 2009; ------3) Informação sobre a actividade da Câmara; --------------------------------------------------------------4) Conhecimento dos despachos proferidos no uso de competência subdelegada em matéria de
administração urbanística; ------------------------------------------------------------------------------------5) Aprovação da acta em minuta; -----------------------------------------------------------------------------6) Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe; -----------------------------------7) Proposta de transferência de verba para o Centro Social e Paroquial de Alcáçovas; --------------8) Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo. ---------------------------Informou não ter recebido qualquer justificação para a ausência da senhora Vereadora Teresa
Penetra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A este propósito o senhor Vereador José Jacinto informou que recebeu uma mensagem da referida
Vereadora comunicando-lhe que se encontra doente. -----------------------------------------------------O senhor Presidente, com base nesta informação, propôs então que a referida falta seja justificada.
Por escrutínio secreto, do qual resultou unanimidade, foi a falta justificada. --------------------------O senhor Presidente propôs a inclusão na ordem de trabalhos dos seguintes pontos adicionais: ---9) Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Acção Social Escolar; ---------------------------10) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso; -----------------------11) Proposta de recurso à opção gestionária prevista no art.º 46.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro, relativamente ao ano de 2010; -------------------------------------------------------------------12) Proposta de atribuição da Medalha de Honra do Município à Associação Grupo de Cantares
Populares “Seara Nova”; --------------------------------------------------------------------------------------13) Proposta de atribuição da Medalha de Honra do Município à Associação Cultural e Recreativa
Alcaçovense; ---------------------------------------------------------------------------------------------------14) Pedido de marcação de sessão extraordinária da Assembleia Municipal; -------------------------15) Proposta de oferta de cartões recarregáveis da FNAC a três jovens que participarão nas
comemorações do Feriado Municipal. -----------------------------------------------------------------------
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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 83.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 um) Aprovação da acta relativa à reunião extraordinária realizada no dia 21 de
Dezembro de 2009 – Depois de lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade a acta
número vinte e nove relativa à reunião extraordinária realizada no dia vinte e um de Dezembro de
dois mil e nove. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Aprovação da acta relativa à reunião ordinária realizada no dia 23 de Dezembro
de 2009 – Depois de lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade a acta número trinta
relativa à reunião ordinária realizada no dia vinte e três de Dezembro de dois mil e nove. ---------Ponto três) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente informou que na
sequência dos pequenos assaltos ocorridos na freguesia de Alcáçovas relatados pelo senhor
Vereador José Jacinto na reunião de 23 de Dezembro findo e pela senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Alcáçovas na sessão da Assembleia Municipal realizada no passado dia 30 de
Dezembro, está agendada para amanhã, nos Paços do Conselho, uma reunião com o Comandante
do Posto da G.N.R. de Viana do Alentejo. Pretende-se com esta reunião dar o primeiro passo para
a tomada de medidas de reforço da vigilância. ------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu também que apesar do mau tempo que se tem feito sentir, a Câmara
tem estado a proceder à realização de pequenas obras de reparação e manutenção nos
estabelecimentos de ensino pré-escolar e básico, aproveitando a pausa lectiva do Natal. ------------ Informou ainda o senhor Presidente que foi ontem realizada uma reunião na E.B.2,3/S Dr.
Isidoro de Sousa com a Associação de Pais do Agrupamento Escolar de Viana e Aguiar e com a
senhora Directora do Agrupamento. Estiveram em análise diversas questões relacionadas com os
alunos do 1.º ciclo, nomeadamente quanto às actividades extracurriculares e quanto aos almoços.
Além das melhorias que estão a ser efectuadas nas escolas das Escadinhas e do S. João, a Câmara
está a equacionar a disponibilização de transportes para que os alunos dessas escolas se possam
deslocar ao refeitório da E.B.2,3/S e ai almocem. Existem situações de algumas crianças que
tendo direito ao subsidio de almoço pela Acção Social Escolar não podem contudo beneficiar do
mesmo por não terem maneira de se deslocar ao refeitório da escola E.B.2,3/S, tendo que pagar o
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almoço na Creche. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou também que os eleitos em regime de permanência, conjuntamente
com a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas e com o senhor Comandante
Distrital da Protecção Civil, se deslocaram ontem ao Paço dos Henriques para analisar os efeitos
causados no imóvel pelas recentes intempéries e pelo sismo ocorrido no mês de Dezembro.
Aguarda-se agora o respectivo relatório que a Protecção Civil elaborará. Também em relação ao
Paço dos Henriques se encontra agendada para 18 de Janeiro uma reunião com a senhora
Directora Regional da Cultura. ------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente referiu ainda que também ontem a Câmara se fez representar pelos senhores
Vereadores João Pereira e Paulo Manzoupo na iniciativa “Cantar aos Reis” que decorreu em
Alcáçovas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador José Jacinto disse que foi com surpresa e preocupação que teve
conhecimento de que ma semana passada, na terça-feira à tarde, o Posto Médico de Alcáçovas se
encontrou encerrado por falta de pessoal administrativo. Disse este Vereador que quando um
serviço público encerra com esta justificação, o facto é preocupante e pode indiciar o começo de
outras situações ainda mais graves. Apelou ao senhor Presidente para que interceda junto das
instâncias competentes acerca desta situação. -------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que no caso de Viana o Centro de Saúde encerrou também na parte
da tarde dos dias 24 e 31. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro) 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 da Câmara, no uso de competência
subdelegada em matéria de administração urbanística. -----------------------------------------------------------------Ponto cinco) 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 seis) Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe – A Câmara
deliberou por unanimidade transferir a importância de 500,00 € para a Associação Terra Mãe,
correspondente ao apoio anual para iniciativas de 2009. --------------------------------------------------
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Ponto sete) Proposta de transferência de verba para o Centro Social e Paroquial de
Alcáçovas – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Centro Social e Paroquial de
Alcáçovas a importância de 750,00 €, sendo 500,00 € como comparticipação nas despesas da
festa anual de 2009 e 250,00 € como comparticipação nas despesas de aluguer de equipamento de
som utilizado nas comemorações do 15.º aniversário da Associação. ----------------------------------Ponto oito) Proposta de colocação de sinalização rodoviária em Viana do Alentejo – A
Câmara deliberou por unanimidade proceder à colocação da seguinte sinalização rodoviária em
Viana do Alentejo: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Colocação de um sinal de permissão de estacionar sobre o passeio, na Rua A do Bairro Padre
Américo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocação de um sinal de perigo de encontrar animais sem condutor, na Estrada de S. Pedro. ---Ponto nove) Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Acção Social Escolar – Com
base numa informação da Divisão de Acção Sócio-Educativa, a Câmara deliberou por
unanimidade atribuir ao aluno João Miguel Valente Grosso, a frequentar a Escola EBI/JI de
Alcáçovas, subsidio de almoço e livros (escalão A) no âmbito da Acção Social Escolar. -----------Ponto dez) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com
base numa informação da Divisão de Acção Sócio-Educativa, a Câmara deliberou por
unanimidade atribuir aos seguintes munícipes de Alcáçovas o cartão social do reformado,
pensionista e idoso: -- Feliciano Augusto Banha; ----------------------------------------------------------------------------------- Filipa de Jesus Grave Lavado. -----------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Proposta de recurso à opção gestionária prevista no art.º 46.º da Lei n.º 12A/2008, de 27 de Fevereiro, relativamente ao ano de 2010 – A Câmara deliberou por
unanimidade recorrer à opção gestionária prevista nos artigos 46.º e 113.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro (LVCR), alterando o posicionamento remuneratório na categoria dos
trabalhadores no corrente ano de 2010, afectando as verbas nos seguintes termos:
a) O montante máximo de 30.000,00 € para encargos com alterações de posicionamento
remuneratório na respectiva categoria dos trabalhadores do Município relativo ao ano de
2010;
b) São integrados no universo das alterações de posicionamento remuneratório, nos termos da
conjugação do preceituado no n.º 1 do artigo 47.º e n.º 1 do artigo 113.º da LVCR, todas as
carreiras e categorias do regime geral, que relativamente ao tempo decorrido desde o último
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posicionamento remuneratório em que se encontram (que poderá retroagir no máximo até
2005) tenham obtido nas últimas avaliações de desempenho, referido às funções
desenvolvidas, as seguintes menções:
- Duas menções máximas (Excelente) consecutivas;
- Três menções imediatamente inferiores às máximas (Muito Bom) consecutivas;
- Cinco menções máximas imediatamente inferiores (Bom) às referidas na alínea anterior
desde que consubstanciem desempenho positivo consecutivo.
c) A retroactividade da alteração de posicionamento constante do n.º 7 do artigo 47.º da LVCR
poderá ser efectuada ao longo do ano de 2010. -----------------------------------------------------Os montantes máximos dos encargos com o universo a abranger são, por carreira / categoria
os seguintes:
Carreira / Categoria
Técnico Superior
Assistente Técnico
Assistente Operacional
Fiscal Municipal

Despesa
0€
13.000,00 €
16.000,00 €
1.000,00 €

A proposta que serviu de base à presente deliberação encontra-se em anexo à presente acta dela
fazendo parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Pereira, a este propósito, referiu que será de informar a Comissão
Sindical sobre a deliberação agora tomada bem como sublinhar a que foi tomada ainda para o ano
de 2009, pretendendo-se assim responder às legitimas preocupações dos trabalhadores quanto à
sua progressão na carreira a fim de que, sentindo-se mais motivados, possam de forma mais eficaz
servir os interesses dos munícipes do concelho. -----------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de atribuição da Medalha de Honra do Município à Associação Grupo
de Cantares Populares “Seara Nova” – Nos termos do Regulamento Municipal aplicável, o
senhor Presidente propôs a atribuição à Associação Grupo de Cantares Populares “Seara Nova”
da Medalha de Honra do Município. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------Ponto treze) Proposta de atribuição da Medalha de Honra do Município à Associação
Cultural e Recreativa Alcaçovense – Nos termos do Regulamento Municipal aplicável, o senhor
Presidente propôs a atribuição à Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense da Medalha de
Honra do Município. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------
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Ponto catorze) Pedido de marcação de sessão extraordinária da Assembleia Municipal – Com
a finalidade de submeter ao órgão deliberativo os pedidos de autorização para atribuição das
Medalhas de Honra às entidades referidas nos dois pontos anteriores, a Câmara deliberou por
unanimidade solicitar ao senhor Presidente da Assembleia Municipal a marcação de uma sessão
extraordinária. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Proposta de oferta de cartões recarregáveis da FNAC a três jovens que
participarão nas comemorações do Feriado Municipal – Sob proposta do senhor Presidente, a
Câmara deliberou por unanimidade oferecer a cada jovem fadista que participará gratuitamente no
programa das comemorações do Feriado Municipal, um cartão recarregável da FNAC no
montante de 100,00 €. Serão três os participantes e o objectivo é que utilizem o cartão para
aquisição de livros ou discos à sua escolha. -----------------------------------------------------------------

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

, Chefe da DAF, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

