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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 03/2002
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 06 / 02 / 2002
PRESENÇAS
PRESIDENTE : ESTEVÃO MANUEL MACHADO PEREIRA
VEREADORES : JOÃO LUIS BATISTA PENETRA
MANUEL ANTÓNIO MENDES FADISTA
ANTÓNIO JOAQUIM VIEGAS DA SILVA
MARIA ANTÓNIA FONSECA FIGUEIRA SILVEIRO
HORA DE ABERTURA : 14,30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO : 17,30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 05 / 02 / 2002
NUMERÁRIO...................................................................................................................................... 1.258,99 Euros
C. G. D. - CONTA N.º 00345.430 ..................................................................................................... 45.540,03 Euros
C. G. D. - CONTA N.º 004293.431................................................................................................... 25.845,71 Euros
BANCO P. & S. M - CONTA N.º 1204.9 .......................................................................................... 57.083,63 Euros
C. C. A. M. G. I. / B. V. A. - CONTA N.º 40122579743 ................................................................... 19.915,21 Euros
C. C. A. M. G. I. / B. V. A. - CONTA N.º 40122579668 ............................................................................... - E B. T. A. - CONTA N.º 10814784.001 .............................................................................................. 133.821,32 Euros
C. G. D. - CONTA N.º 004053.550 ...................................................... ................................................ 716,97 Euros
C. G. D. - CONTA N.º 004565.050 ................................................................................................... 7.858,82 Euros
C. G. D. - CONTA N.º 004657.650 ................................................................................................... 4.971,32 Euros
C. G. D. - CONTA N.º 004692.450 .................................................................................................... 6.785,20 Euros
C. G. D. - CONTA N.º 004702.550 ....................................................................................................... 982,67 Euros
C. G. D. - CONTA N.º 004944.350 .................................................................................................... 1.147,56 Euros
C. G. D. - CONTA N.º 004947.850 .................................................................................................... 3.549,20 Euros
C. G. D. - CONTA N.º 004991.550 ........................................................................................................ 98,51 Euros
TOTAL DOS BANCOS ................................................................................................................ 308.316,15 Euros
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES ................................................................................................ 309.575,14 Euros
DOCUMENTOS .............................................................................................................................. 1.959,02 Euros
TOTAL DO MOVIMENTO DA TESOURARIA ............................................................................. 311.534,16 Euros
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................... 257.602,23 Euros
OPERAÇÕES DE TESOURARIA ................................................................................................... 51.972,91 Euros
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos. Propôs a
inclusão na ordem do dia dos seguintes pontos adicionais: ---------------------------------------------11) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À E.B.2,3/S DE VIANA DO ALENTEJO
DESTINADO À COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE; ---------------12) PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIANA DO ALENTEJO; ---------13) PEDIDO DE PARECER APRESENTADO PELA ESCOLA PROFISSIONAL DE
ALVITO; -----------------------------------------------------------------------------------------------------14) APROVAÇÃO DO 2.º AUTO DE MEDIÇÃO RELATIVO À EMPREITADA DE
EXECUÇÃO DA ROTUNDA DE AGUIAR. -----------------------------------------------------------Tendo a Câmara reconhecido urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, aprovou por
unânimidade a sua inclusão na ordem do dia nos termos do artigo octogésimo terceiro da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro. --------------------------------------------------------------------------------PRIMEIRO PONTO) APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Depois de
lida e achada conforme, foi aprovada por unânimidade a acta número dois referente à reunião
ordinária realizada no dia vinte e três de Janeiro último. ------------------------------------------------SEGUNDO PONTO) INFORMAÇÃO SOBRE A ACTIVIDADE DA CÂMARA – O senhor
Presidente informou que decorreu no passado dia 26 de Janeiro mais uma festa de aniversário da
Sociedade União Alcaçovense. -----------------------------------------------------------------------------Informou também que no dia 30 de Janeiro foi feita a entrega formal do veiculo doado pela
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. -------------------------- O senhor Presidente referiu ainda que no passado dia 5 de Fevereiro decorreu na AMCAL uma
reunião com a Hidroprojecto, empresa que está a executar os estudos preliminares nas áreas da
água e do saneamento para os cinco Municipios associados. Ficou esclarecido que as
necessidades de investimento nas áreas em causa, conjuntamente com os cinco Municipios,
ultrapassam o limiar mínimo exigido para apresentação da candidatura – dois milhões de contos.
Ficou também definido que em matéria de água, quer os projectos quer as obras necessárias,
serão assumidas pela AMCAL. Quanto às ETAR’s, cada uma das Câmaras fará os seus projectos
e aguardará resposta sobre a aprovação ou não do financiamento ao Fundo de Coesão. Se a
aprovação se verificar, a AMCAL assumirá a realização das obras. Se não houver financiamento,
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cada Municipio resolverá por si. ---------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou também que ontem, na Câmara, foi realizada uma reunião com
as Colectividades do concelho para calendarização das actividades a desenvolver no corrente
ano. Houve algumas entidades que faltaram mas ficou, com os presentes, definida a
programação. ------ O senhor Vereador António Silva referiu que o projecto das obras interiores
e dos arranjos exteriores da Capela de S.Sebastião foi aprovado pela Câmara e objecto de
financiamento. Assim, é com estranheza que assiste ao ajardinamento da referida zona por
pessoal afecto à Câmara. O senhor Presidente disse que certamente esse facto terá a ver com a
parte prática do curso de jardinagem e com a indicação que ele próprio transmitiu aos
encarregados no sentido dos formandos poderem ir trabalhando em todas as áreas que se
pretendem ajardinar. Não tendo por lapso excepcionado a zona envolvente à Capela de
S.Sebastião, os serviços limitaram-se a seguir as instruções dadas. Disse o senhor Presidente que
dará indicações no sentido da interrupção imediata dos trabalhos naquela área. ----------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador António Silva disse que no
âmbito das suas preocupações com o esgotamento do espaço do cemitério de Viana, falou, ainda
no final do ano de 2001 com um familiar de uma pessoa lá sepultada informando-a que já tinha
sido atingido o tempo mínimo para a trasladação e que dadas as dificuldades de espaço, iria ser
avisada dessa ocorrência para estar presente. A pessoa em causa ficou surpreendida quando
recentemente se dirigiu ao cemitério e verificou que a situação já tinha ocorrido sem que ela
tivesse tido conhecimento. Disse o senhor Vereador que embora a gestão do cemitério esteja
delegada na Junta de Freguesia, considera que a Câmara deve ter conhecimento deste facto dado
que o cemitério é Municipal. --------------------O senhor Vereador António Silva lembrou que a Sociedade Vianense comemorou no dia 20 de
Janeiro mais um aniversário e sugeriu que lhe seja atribuido um subsidio. O senhor Presidente
deu indicação para a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos da próxima reunião. O senhor
Presidente, a este respeito, disse que como é óbvio não tem nada contra a Sociedade Vianense
mas que o principio que preside à atribuição dos subsidios é que nenhuma entidade deve ser
subsidiada só porque existe. A lógica dos apoios tem sido “quanto mais actividade, mais apoio”.
Um outro pressuposto que tem norteado a atribuição dos subsidios tem sido apoiar as entidades
quando elas pedem e há entidades que raramente se dirigem à Câmara a pedir. ---------------------- O senhor Vereador Penetra disse não ter nada contra a atribuição do subsidio como prenda de
aniversário mas que também discorda em absoluto da atribuição de subsidios só porque as
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entidades existem. Os mesmos deverão ser atribuidos em função das actividades que são
desenvolvidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador António Silva disse ainda que a Viananima está desgostosa com o tratamento
que tem tido por parte da Câmara, em termos de apoios. O senhor Presidente considerou no
mínimo injustas essas criticas pois contabilizando muito por alto os transportes utilizados por
essa Associação, o valor em causa deverá rondar os duzentos contos no ano passado. Disse o
senhor Presidente que a Viananima não esteve ontem presente na reunião pelo que poderá
acontecer vir depois solicitar apoio para uma data em que já estejam actividades agendadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

O

senhor

Vereador António Silva disse ter tido conhecimento de que um pequeno lago na Piscina
Municipal mantém a mesma água durante todo o ano causando por vezes maus cheiros. O senhor
Presidente disse que mandará verificar mas provávelmente será apenas uma questão de falta de
limpeza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

A

senhora Vereadora Maria Antónia referiu algumas questões relacionadas com o trânsito,
nomeadamente a necessidade de proibição de estacionamento na Rua Cândido dos Reis, pelo
menos em frente dos estabelecimentos e a necessidade de colocação de um espelho parabólico
no cruzamento da Rua Teófilo Braga com a Rua Dr. Manuel Dâmaso Prates. --------------------------- O senhor Vereador António Silva referiu a necessidade de uma rotunda na zona do
Ecomarche e a necessidade de limitação de velocidade na Estrada do Cemitério. ----------------------------------O senhor Presidente, relativamente ao trânsito na Rua Cândido dos Reis, disse que parece
inevitável proibi-lo mesmo, com os custos que daí advêm. Esta situação será contemplada no
projecto da recuperação do centro histórico. --------------------------------------------------------------O senhor Vereador António Silva referiu-se à necessidade de recuperação da Anta do
Zambujeiro com a colocação de sinalização para o turismo. O senhor Presidente referiu que a
Região de Turismo de Évora tem em curso o projecto de sinalização turistica que abarca a
referida zona e está também em estudo a possibilidade de elaboração de um roteiro megalitico
que contemple a Anta do Zambujeiro. ------------------------------------------------------------------------TERCEIRO PONTO) CONHECIMENTO DOS DESPACHOS PROFERIDOS NO USO DE
COMPETÊNCIA

SUBDELEGADA

EM

MATÉRIA

DE

ADMINISTRAÇÃO

URBANISTICA – A Câmara tomou conhecimento da relação dos despachos proferidos pelo
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senhor Vereador João Penetra no âmbito da subdelegação de competências em matéria de
administração urbanistica. ----------------------------------------------------------------------------------QUARTO PONTO) APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA - A Câmara deliberou por
unânimidade 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. ---------------------------------------------------------QUINTO PONTO) COLOCAÇÃO DE ESPELHOS PARABÓLICOS EM VIANA DO
ALENTEJO – A Câmara deliberou por unânimidade proceder à colocação de quatro espelhos
parabólicos em Viana do Alentejo, nos seguintes locais: ------------------------------------------------

Esquina da Rua Eusébio Leão com a Rua das Escadinhas; ------------------------------------------

-

Esquina da Rua Brito Camacho com a Travessa do Instituto; --------------------------------------

-

Esquina da Rua Teófilo Braga com a Rua João Chagas; --------------------------------------------

-

Esquina da Rua do Progresso com a Rua Padre Américo. ------------------------------------------

SEXTO PONTO) PROPOSTA DE PROTOCOLO APRESENTADA PELO BANCO
TOTTA & AÇORES – Com as abstenções dos senhores Vereadores Maria Antónia e António
Silva, foi aprovada uma proposta de protocolo a celebrar com o Banco Totta & Açores,
estabelecendo condições preferenciais nas relações “funcionários da Câmara Municipal de Viana
do Alentejo / Banco Totta & Açores”. O senhor Presidente informou que dará conhecimento a
todos os trabalhadores do teor do protocolo, para os efeitos que cada um entender. ---------------SÉTIMO PONTO) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À ASSOCIAÇÃO DE
JOVENS DE ALCÁÇOVAS (CORSO CARNAVALESCO) – A Câmara deliberou por
unânimidade atribuir à Associação de Jovens de Alcáçovas um subsidio de ∈ 748,20 destinado
ao corso carnavalesco. ----------------------------------------------------------------------------------------OITAVO PONTO) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À ASSOCIAÇÃO
CULTURAL E RECREATIVA ALCAÇOVENSE – A Câmara deliberou por unânimidade
atribuir à Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense um subsidio de ∈ 150 como apoio para
um estágio de judo. -----------------------------------------------------------------------------------------NONO PONTO) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À SOCIEDADE UNIÃO
ALCAÇOVENSE – A Câmara deliberou por unânimidade atribuir à Sociedade União
Alcaçovense um subsidio de ∈ 498,80 relativo à passagem de mais um aniversário. ----------------
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DÉCIMO PONTO) ATRIBUIÇÃO DE LOTES DE TERRENO NA ZONA OFICINAL DE
ALCÁÇOVAS – Com base num relatório enviado pelo Chefe da Divisão de Administração
Urbanistica, foi deliberado com as abstenções dos senhores Vereadores António Silva e Maria
Antónia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Atribuir o lote n.º 12, na ZOA, a Mário João Arcadinho Santos Chora; -----------------------------Atribuir o lote n.º 15, na ZOA, a Cipriano Luis Rosa Banha; -----------------------------------------Atribuir o lote n.º 16, na ZOA, a Amélia Augusta Gonçalves Batista; -------------------------------Não considerar o concorrente RAICHA dado que é possuidor de um lote na ZOA, encontrandose a esta data envolvido num processo litigioso de reversão do referido lote para o Municipio. --DÉCIMO PRIMEIRO PONTO) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À E.B.2,3/S
DE VIANA DO ALENTEJO DESTINADO À COORDENAÇÃO CONCELHIA DO
ENSINO RECORRENTE – A Câmara deliberou por unânimidade atribuir à Escola E.B.2,3/S
de Viana do Alentejo um subsidio de ∈ 249,40 com destino à Coordenação Concelhia do Ensino
Recorrente (materiais de trabalho). ------------------------------------------------------------------------DÉCIMO SEGUNDO PONTO) PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VIANA DO ALENTEJO – A Câmara deliberou por unânimidade isentar a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo do pagamento das taxas devidas
pelo licenciamento da obra “Ampliação e Alargamento do Parque de Viaturas e construção de
uma cozinha”. ------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO TERCEIRO PONTO) PEDIDO DE PARECER APRESENTADO PELA ESCOLA
PROFISSIONAL DE ALVITO – A Câmara deu por unânimidade parecer favorável à
candidatura a novas turmas / novos cursos para o triénio 2002-2005 por parte da Escola
Profissional de Alvito. --------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO QUARTO PONTO) APROVAÇÃO DO 2.º AUTO DE MEDIÇÃO RELATIVO À
EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA ROTUNDA DE AGUIAR – A Câmara aprovou por
unânimidade o segundo auto de medição relativo à empreitada de execução da Rotunda de
Aguiar, no montante de ∈ 9.883,18. ------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas e trinta minutos tendo a
minuta desta acta sido aprovada por unânimidade no final da reunião. --------------------------------
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, Chefe da D.A.F., a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

