______________

CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 04/2010
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 17 / 02 / 2010
PRESENÇAS
PRESIDENTE : BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES : JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
TERESA MARIA PIRES PENETRA
HORA DE ABERTURA: 14,30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 18,15 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

- JOSÉ JACINTO BENTO GRAVE, Vereador,
por motivos profissionais

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 28 / 01 / 2010
CAIXA .......................................................................................................................................................... 763,74 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ........................................................................... 1.233.342,34 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 .............................................................................................. 378.019,86 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ............................................................................................... 14.632,04 €
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 ............................................................................................... 56.207,09 €
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 .................................................................................................. 1.996,37 €
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 ............................................................................................... 66.722,39 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ..................................................................................

16.282,37 €

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ......................................................................................... 297.684,08 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................ 273.938,12 €
B. E. S. – CONTA N.º 0007/00219692682 ................................................................................................ 50.778,20 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................ 1.234.106,08 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .............................................................................................................. 1.180.118,04 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................ 53.988,04 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de
trabalhos era a seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------1) Aprovação da acta da reunião anterior; ---------------------------------------------------------------2) Informação sobre a actividade da Câmara; ------------------------------------------------------------3) Conhecimento dos despachos proferidos no uso de competência subdelegada em matéria de
administração urbanística; -------------------------------------------------------------------------------4) Aprovação da acta em minuta; -------------------------------------------------------------------------5) Proposta de atribuição de Cartões Sociais do Reformado, Pensionista e Idoso; ------------------6) Ratificação de despacho do senhor Presidente da Câmara, que concedeu licença à Associação
Tauromáquica Alcaçovense para a realização de uma vacada no dia 13 de Fevereiro; ----------7) Ratificação de despacho do senhor Presidente da Câmara, que concedeu licença à Associação
de Jovens de Alcáçovas para a realização do Corso Carnavalesco no dia 16 de Fevereiro; ----8) Ratificação de despacho do senhor Presidente da Câmara, que concedeu licença ao Grupo
Coral Feminino de Viana do Alentejo para a realização de Corso Carnavalesco no dia 14 de
Fevereiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------9) Proposta de abertura de concurso público para fornecimento contínuo de gasóleo até ao limite
de 200.000 litros; aprovação das peças do procedimento e designação do respectivo júri; -----10) Ratificação do Acordo de Colaboração para a Educação Pré-Escolar 2009/2010; ---------------11) 1.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; -----------------------------------12) 2.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------------------13) Aprovação das seguintes peças relativas à empreitada de Requalificação dos Jardins do
Mauforo, em Viana do Alentejo: -----------------------------------------------------------------------a) Estudo Prévio; ------------------------------------------------------------------------------------b) Anteprojecto ou Projecto-Base; ----------------------------------------------------------------c) Projecto de Execução. ---------------------------------------------------------------------------14) Aprovação das seguintes peças relativas à empreitada de Construção da Rotunda da Zona
Industrial de Viana do Alentejo: ------------------------------------------------------------------------a) Estudo Prévio; -------------------------------------------------------------------------------------b) Anteprojecto ou Projecto-Base; -----------------------------------------------------------------c) Projecto de Execução. ----------------------------------------------------------------------------
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15) Adenda à candidatura apresentada no âmbito do INALENTEJO 2007-2013 / Regeneração dos
Espaços Públicos de Viana do Alentejo; --------------------------------------------------------------16) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 9 relativo à empreitada de Construção das
Piscinas Municipais de Alcáçovas; ---------------------------------------------------------------------17) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 1 relativo à empreitada de Remodelação do
Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo; ------------------------------------------------------------18) Proposta de Regulamento Municipal de Turismo Sénior em Parceria com o INATEL. ---------19) Proposta de atribuição de subsídio no âmbito da Acção Social Escolar. --------------------------O senhor Presidente propôs a inclusão na ordem de trabalhos do seguinte ponto adicional: --------20) Proposta de transferência de verba para a Associação de Jovens de Alcáçovas. -----------------Tendo a Câmara reconhecido urgência de deliberação imediata sobre este assunto, 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 da reunião anterior – Depois de lida e achada conforme, foi
aprovada por unanimidade a acta número três relativa à reunião ordinária realizada no dia três de
Fevereiro corrente. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no
passado dia 4 de Fevereiro foi realizada uma reunião com os Projectistas, os Serviços Técnicos da
Câmara, o Agrupamento de Escolas e a Associação de Pais a fim de ultimar as alterações a
efectuar ao projecto do novo Centro Escolar. Na sequência desta reunião foi realizada uma outra,
na Direcção Regional de Educação do Alentejo, no passado dia 10 de Fevereiro, com vista à
obtenção da opinião desta Direcção Regional acerca das alterações efectuadas ao projecto.
Oportunamente será então apresentada pelos projectistas a versão final. ------------------------------- O senhor Presidente informou também que no dia 5 de Fevereiro foi realizada uma reunião em
Reguengos de Monsaraz com a participação de alguns Presidentes de Câmaras do Distrito de
Évora. Foram analisadas algumas questões relacionadas com a actual situação económico-social,
tendo sido manifestada uma preocupação generalizada quanto ao desemprego. Serão solicitadas
audiências quer ao Ministério do Trabalho quer à Delegada Regional do Instituto do Emprego e
Formação Profissional. Entre outras questões, tentar-se-á reduzir para um ano o tempo de espera
que cada desempregado tem que respeitar para poder estar ao serviço da mesma Entidade. Outro
dos aspectos tratados na reunião foi o “Plano Rodoviário”. -----------------------------------------------
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- O senhor Presidente informou também que no dia 10 de Fevereiro, o senhor Vereador João
Pereira esteve na EBI/JI de Alcáçovas, em representação da Câmara, por ocasião da apresentação
da Comunidade Educativa aos Inspectores que vieram efectuar a avaliação daquela Escola. No dia
11 de Fevereiro, à tarde, também o senhor Vereador João Pereira participou, como membro do
Conselho Geral da EBI/JI, numa reunião com os mesmos Inspectores. --------------------------------- O senhor Presidente informou ainda que também no dia 11 de Fevereiro foi realizada na Câmara
uma reunião sobre a fase de apreciação pública em que se encontra o projecto de Regulamento da
Tabela de Taxas e Licenças deste Município. A convite da Câmara participaram dois membros da
Assembleia Municipal, representantes das forças politicas CDU e PSD. O membro representante
da força politica PS informou não lhe ser possível estar presente. Pela CDU esteve o senhor João
Garcia e pelo PSD esteve o senhor Francisco Mestre. Ficou claro que até 19 de Março todas as
pessoas poderão dar os contributos que considerarem convenientes. Pelo senhor Arquitecto Pedro
e pelo Adjunto do senhor Presidente foram explicadas as diferenças principais relativamente à
proposta anterior. Foi transmitido que as isenções e reduções constantes do projecto em causa se
fundamentam nos seguintes princípios:
* Direito de acessibilidade de todas as pessoas aos serviços públicos prestados pela Autarquia,
nomeadamente o direito à habitação; ------------------------------------------------------------------------* Promoção e desenvolvimento da democracia politica, social, cultural e económica; ---------------* Promoção do desenvolvimento e competitividade local; -----------------------------------------------* Incentivo a processos de recuperação e requalificação urbanística. ----------------------------------Foi ainda transmitido que neste novo regime de isenções e reduções das taxas municipais,
destacam-se as seguintes reduções e isenções como as de maior relevância para os munícipes e
para a coesão social e territorial do concelho:
a) Em matéria de isenções: -----------------------------------------------------------------------------------* Isenção do pagamento de taxas pelos sujeitos passivos que se encontrem em situação de
comprovada insuficiência económica, demonstrada nos termos da lei sobre o apoio judiciário;
* Isenção do pagamento das taxas urbanísticas pelas pessoas singulares, naturais ou residentes no
concelho, a quem seja reconhecida insuficiência económica (pessoas abrangidas pelos escalões 1
e 2, nos termos do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de Agosto), relativamente à construção da sua
primeira habitação própria bem como aos cidadãos portadores de deficiência, cujo grau de
invalidez permanente seja igual ou superior a 60%. ------------------------------------------------------b) Em matéria de reduções: ------------------------------------------------------------------------------------
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* Beneficiam da redução de 50% no pagamento das taxas urbanísticas os donos de obras em
imóveis classificados ou em vias de classificação, nos termos da Lei n.º 107/2001, de 21 de
Setembro, bem como em qualquer edifício situado nas suas áreas de protecção; ---------------------* Beneficiam da redução de 50% as operações relativas a imóveis destinados a habitação própria
e permanente, de jovens com idade compreendida entre 18 e 35 anos desde que ainda não sejam
titulares de outra habitação situada na área do Município; -----------------------------------------------* Redução de 100% nas operações relativas a imóveis destinados a habitação própria e
permanente de jovens com idade compreendida entre 18 e 35 anos, desde que ainda não sejam
titulares de outra habitação situada na área do Município e a operação recaia sobre imóvel situado
dentro das “áreas de protecção” de imóveis classificados ou em vias de classificação; --------------* Redução de 50% no pagamento das taxas urbanísticas para as Associações Particulares de
Solidariedade Social, que na área do Município prossigam fins de relevante interesse público. ----- O senhor Presidente informou também que durante os meses de Janeiro e Fevereiro decorreram
várias obras no âmbito do Programa “Oficina Domiciliária”, tendo assim sido concluídos
processos iniciados ainda em 2009. Estas intervenções caracterizam-se por pequenas obras de
reparação no interior das habitações nomeadamente substituição de torneiras, reparação de
canalizações, arranjos de instalações eléctricas, arranjos e adaptação de sanitários, etc.. ------------A senhora Vereadora Teresa perguntou quantas pessoas já foram ajudadas no âmbito da Oficina
Domiciliária. O senhor Presidente referiu que na próxima reunião trará um mapa informativo
sobre esta matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu-se ainda aos desfiles de Carnaval nos dias 14 e 16 de Fevereiro,
respectivamente em Viana e Alcáçovas. Apesar do tempo chuvoso é de realçar o ressurgimento
desta iniciativa em Viana e a continuidade da mesma em Alcáçovas. O senhor Presidente
sublinhou o facto de ter havido interacção entre as duas freguesias pois houve grupos de
Alcáçovas que se deslocaram e integraram o desfile em Viana e vice-versa. --------------------------- O senhor Vereador João Pereira referiu que após a realização do desfile em Alcáçovas, teve
lugar um pequeno lanche no Centro Cultural, tendo havido assim a oportunidade dos diversos
grupos conviverem entre si. ----------------------------------------------------------------------------------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 da Câmara, no uso de competência
subdelegada em matéria de administração urbanística. ----------------------------------------------------
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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 atribuição de Cartões Sociais do Reformado, Pensionista e Idoso –
Com base numa informação da Divisão de Acção Sócio-Educativa, a Câmara deliberou por
unanimidade atribuir os seguintes cartões de reformado, pensionista e idoso:
Viana do Alentejo:
- Fortunata Maria Rebocho;
- Maria Francisca Augusto Pelado.
Alcáçovas:
- Augusto Nicolau Baioneta.
Aguiar:
- Senhorinha Augusta;
- José Francisco Cachola;
- Francisco Elias Fialho;
- Mariana Rosa Mexa Moça;
- Miguel Lourenço Sezões;
- José Manuel Rosado Manzoupo;
- Tomásia Maria Caxola;
- Rosaria Maria Lagoa.
Ponto seis) Ratificação de despacho do senhor Presidente da Câmara, que concedeu licença
à Associação Tauromáquica Alcaçovense para a realização de uma vacada no dia 13 de
Fevereiro – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente da Câmara de
11 de Fevereiro corrente, através do qual foi concedida licença à Associação Tauromáquica
Alcaçovense para a realização de uma vacada no dia 13 de Fevereiro de 2010. ----------------------Ponto sete) Ratificação de despacho do senhor Presidente da Câmara, que concedeu licença
à Associação de Jovens de Alcáçovas para a realização do Corso Carnavalesco no dia 16 de
Fevereiro – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente da Câmara
exarado a 11 de Fevereiro corrente, através do qual foi concedida licença à Associação de Jovens
de Alcáçovas para a realização do Corso Carnavalesco no dia 16 de Fevereiro de 2010. ------------Ponto oito) Ratificação de despacho do senhor Presidente da Câmara, que concedeu licença
ao Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo para a realização de Corso Carnavalesco no
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dia 14 de Fevereiro – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente da
Câmara exarado a 11 de Fevereiro corrente, através do qual foi concedida licença à Associação
Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo para a realização do Corso Carnavalesco no dia 14
de Fevereiro de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de abertura de concurso público para fornecimento contínuo de
gasóleo até ao limite de 200.000 litros; aprovação das peças do procedimento e designação
do respectivo júri – A Câmara deliberou por unanimidade abrir concurso público para o
fornecimento contínuo de gasóleo até ao limite de 200.000 litros. Também por unanimidade
aprovou as peças do procedimento e designou o respectivo júri, nos termos do artigo 67.º do
Código dos Contratos Públicos: ------------------------------------------------------------------------------Presidente – Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira
da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. ---------------------------------------------------------------Vogais efectivos – Cláudia Isabel Varela Ribeiro, Técnica Superior (Direito) da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo, que substituirá o Presidente do Júri em casos de falta e/ou
impedimento; e Francisco António Dias Cardoso, Assistente Técnico da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo.
Vogais suplentes – Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia) da
Câmara Municipal de Viana do Alentejo; e Maria de Fátima Vaqueira Viegas Lopes, Assistente
Técnico da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. ----------------------------------------------------Ponto dez) Ratificação de Acordo de Colaboração para a Educação Pré-Escolar 2009/2010 –
A Câmara ratificou por unanimidade o Acordo de Colaboração para a Educação Pré-Escolar
relativo ao ano lectivo de 2009/2010, aprovado por despacho do senhor Presidente da Câmara em
10 de Fevereiro corrente. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) 1.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – A Câmara
aprovou por unanimidade a 1.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ------Ponto doze) 2.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a 2.ª Proposta de alteração do Orçamento da Despesa. -----------------------------------Ponto treze) Aprovação das seguintes peças relativas à empreitada de Requalificação dos
Jardins do Mauforo, em Viana do Alentejo: a) Estudo Prévio; b) Anteprojecto ou ProjectoBase; c) Projecto de Execução – A Câmara aprovou por unanimidade as seguintes peças
relativas à empreitada de Requalificação dos Jardins do Mauforo em Viana do Alentejo: -----------

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

17/02/2010

Fl.8

____________

__________

____________

__________

a) Estudo Prévio; -----------------------------------------------------------------------------------------b) Anteprojecto ou Projecto-Base; ---------------------------------------------------------------------c) Projecto de Execução. --------------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Aprovação das seguintes peças relativas à empreitada de Construção da
Rotunda da Zona Industrial de Viana do Alentejo: a) Estudo Prévio; b) Anteprojecto ou
Projecto-Base; c) Projecto de Execução – A Câmara aprovou por unanimidade as seguintes
peças relativas à empreitada de Construção da Rotunda da Zona Industrial de Viana do Alentejo:
a) Estudo Prévio; -----------------------------------------------------------------------------------------b) Anteprojecto ou Projecto-Base; ---------------------------------------------------------------------c) Projecto de Execução. --------------------------------------------------------------------------------Ponto quinze) Adenda à candidatura apresentada no âmbito do INALENTEJO 2007-2013 /
Regeneração dos Espaços Públicos de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por
unanimidade a adenda à candidatura apresentada no âmbito do INALENTEJO 2007-2013 /
Regeneração dos Espaços Públicos de Viana do Alentejo. -----------------------------------------------O senhor Presidente referiu quais as componentes que não avançaram, constantes da versão
inicial. Uma delas prende-se com a reformulação da sinalização horizontal e vertical. --------------A senhora Vereadora Teresa considerou esta componente bastante importante pelo que será
oportuno aproveitar uma possível candidatura para efectuar uma reformulação de fundo na
sinalização, corrigindo algumas situações. -----------------------------------------------------------------O senhor Vereador João Pereira, no tocante a sinalização, referiu que se está a efectuar a
substituição de sinais degradados, pois a reformulação global que é necessária só poderá ser
efectuada com base num estudo integrado e mais complexo. --------------------------------------------A versão reformulada constante da adenda ora aprovada contém as seguintes componentes:
•

Requalificação dos Jardins do Mauforo, com uma despesa estimada de 250.940,56 € e
prazo de execução de 120 dias; ----------------------------------------------------------------------

•

Requalificação dos Jardins da Quinta do Marco, com uma despesa estimada de
120.000,00 € e prazo de execução de 90 dias; -----------------------------------------------------

•

Construção da Rotunda da Zona Industrial de Viana do Alentejo, com uma despesa
estimada de 411.073,43 € e prazo de execução de 140 dias; ------------------------------------

•

Requalificação do Jardim do Altinho, com uma despesa estimada de 139.590,97 € e prazo
de execução de 90 dias; -------------------------------------------------------------------------------
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Arranjos exteriores junto ao Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo / Escola EB 2,3/S
Dr. Isidoro de Sousa, com uma despesa estimada de 140.191,89 € e prazo de execução de
90 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto dezasseis) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 9 relativo à empreitada de
Construção das Piscinas Municipais de Alcáçovas – A Câmara aprovou por unanimidade o
auto de medição n.º 9 relativo à empreitada de Construção das Piscinas Municipais de Alcáçovas,
no montante de 252.876,88 €. --------------------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 1 relativo à empreitada de
Remodelação do Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por
unanimidade o auto de medição n.º 1 relativo à empreitada de Remodelação do Estaleiro
Municipal de Viana do Alentejo, no montante de 21.116,93 €. ------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de Regulamento Municipal de Turismo Sénior em Parceria com o
INATEL – A Câmara aprovou por unanimidade a Proposta de Regulamento Municipal de
Turismo Sénior em parceria com a Fundação INATEL, a qual será submetida à Assembleia
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de atribuição de subsidio no âmbito da Acção Social Escolar –
Com base numa informação da Divisão de Acção Sócio-Educativa, a Câmara deliberou por
unanimidade atribuir ao aluno do Jardim de Infância de Viana do Alentejo – Marcos Alexandre
Caeiro Aragão – subsidio de almoço, escalão A, no âmbito da Acção Social Escolar. ---------------Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a Associação de Jovens de Alcáçovas –
Em complemento da verba transferida na reunião anterior, a Câmara deliberou por unanimidade
transferir para a Associação de Jovens de Alcáçovas a importância de 2.300,00 €, como
comparticipação nas despesas do Corso Carnavalesco de 2010. -----------------------------------------

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

, Chefe da DAF, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

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

17/02/2010

Fl.10

____________

__________

____________

__________

