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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 06/2006
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 09 / 03 / 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 : 18,00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 07 / 03 / 2006
CAIXA ......................................................................................................................................................... 1.219,82 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ................................................................................... 415.044,74 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................. 189.273,76 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................. 21.559,33 €
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 .................................................................................................. 1.232,88 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................... 1.561,95 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 ................................................................................................. 11.310,33 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ........................................................................................ 63.301,35 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................... 10.031,02 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ............................................................................................ 64.762,17 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................. 416.264,56 €
DOCUMENTOS ........................................................................................................................................... 1.881,06 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................. 347.447,62 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................
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68.816,94 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos. -------------------Propôs a inclusão na ordem de trabalhos do seguinte ponto adicional: -------------------------------17) Deliberação relativa ao processo de contra-ordenação n.º 1/2006. ---------------------------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 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 cinco relativa à reunião ordinária realizada no dia vinte
e dois de Fevereiro último. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente informou sobre a
realização de uma reunião com a Federação Distrital de Évora dos Bombeiros. Dada a tomada de
posse de novos órgãos sociais, foram apresentados cumprimentos e discutidas questões de
financiamento das Associações de Bombeiros. Foi elogiada a forma como esta Câmara tem
colaborado com os Bombeiros e foi transmitida uma directriz de sensibilização no sentido de que
as transferências dos Municípios para as Associações de Bombeiros passem a estar indexadas a
algumas receitas municipais, como por exemplo o IMI ou a Derrama. O senhor Presidente disse
ter desde logo manifestado algumas reservas dado que não há obrigatoriedade legal de que as
transferências assim se processem. Disse ter deixado claro que em sua opinião deveria existir, a
nível do Distrito, um documento enquadrador, com um conjunto de princípios gerais mas que
deixasse ao critério de cada Município os montantes a transferir sem fazer imposições. Disse o
senhor Presidente que outro assunto falado na reunião foi o do projecto de construção da sede
distrital da Federação. Existe um terreno no Bairro da Malagueira, em Évora, cedido pela
Câmara para o efeito mas com alguns problemas burocráticos ainda por resolver. Disse o senhor
Presidente que se eventualmente a Federação vier a optar por construir a sede noutro local,
Viana do Alentejo estará disponível para acolher essa instalação. ---------------------------------------------- Informou ainda o senhor Presidente que no dia 24 de Fevereiro, a seu pedido, o seu
adjunto visitou a exposição do Mestre Júlio Resende, em Évora, organizada conjuntamente pela
Fundação Alentejo – Terra Mãe e pela Câmara Municipal de Évora. Mais uma vez, em nome
desta Câmara Municipal foi formulado ao artista o convite para fazer aqui alguns trabalhos
conjuntamente com os oleiros locais. Disse que gostava da ideia mas que a sua idade não lhe
permite já efectuar as deslocações que gostaria. ------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente referiu-se à última sessão da Assembleia Municipal
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que decorreu com toda a normalidade, tendo sido aprovadas todas as propostas da Câmara
Municipal. ----------------------- Referiu-se ainda o senhor Presidente à realização dos Corsos
Carnavalescos em Viana e Alcáçovas, respectivamente nos dias 26 e 28 de Fevereiro. --------------------------------------------- O senhor Presidente informou ainda sobre a realização de uma
reunião que permitirá a criação da Comissão de Protecção de Jovens em Risco e que contará,
entre outros elementos nos termos da lei, com um elemento de cada uma das seguintes entidades:
-----------------------------------------* Associação Terra Mãe, de Alcáçovas; ------------------------------------------------------------------* Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria, de Viana do
Alentejo; ----------------------------* Casa do Benfica em Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------* Associação de Pais de Viana do Alentejo. --------------------------------------------------------------- O senhor Presidente deu ainda informação sobre mais uma
reunião de preparação da Romaria a Cavalo e na qual participaram além das duas Câmaras
Municipais envolvidas, também as Associações Equestres, de Viana e da Moita e ainda a
Paróquia de Viana. Disse o senhor Presidente que no dia 30 de Março será realizada uma outra
reunião na Câmara Municipal da Moita e que no dia 7 de Abril terá lugar uma conferência de
imprensa em Viana acerca da iniciativa. A última reunião preparatória deste evento terá lugar a
17 de Abril, na Moita, com o objectivo de ultimar todas as questões de organização. -------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu-se ainda ao espectáculo de Sevilhanas
promovido pela Casa do Benfica em Viana do Alentejo e que teve lugar no dia 4 de Março
corrente, no Cine-Teatro Vianense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - O senhor Presidente informou também que no dia 8 de Março, Dia
Internacional da Mulher, a Câmara ofereceu às suas funcionárias e colaboradoras um Cruzeiro
no Guadiana sendo o percurso de Vila Real de Santo António até Alcoutim, com almoço a bordo
e animação. No seguimento do objectivo de alargar as comemorações a um número de mulheres
mais abrangente, a Câmara proporcionou à noite, na Discoteca Zona T, uma sessão de animação
com oferta de uma bebida a todas as mulheres, tendo sido bastante participada. -------------------------------------- O senhor Vereador Rui Gusmão, relativamente à intervenção do senhor
Presidente da Câmara na última sessão da Assembleia Municipal acerca do modo de actuação do
Director do Centro de Saúde quanto à emissão de receitas no serviço de atendimento permanente
e eventuais restrições nos transportes, perguntou se tem alguma informação em concreto ou
confirmação sobre estas matérias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perguntou ainda este Vereador qual o ponto da situação da Carta
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Educativa. ----------------------- O senhor Vereador Rui Gusmão, relativamente à reunião com a
Federação Distrital de Évora dos Bombeiros, disse concordar inteiramente com a posição
assumida pelo senhor Presidente da Câmara, considerando que não devem ser os Municípios a
financiar as Associações de Bombeiros em tempos que se adivinham muito difíceis para estas. -------------------------------------------------- O senhor Presidente, relativamente às questões
relativas ao funcionamento do Centro de Saúde disse que uma das situações tem que ver com a
emissão das credenciais de transporte. Disse que do que conseguiu apurar, existe claramente uma
directriz, aparentemente central, no sentido de restringir ao máximo as deslocações a fim de
diminuir custos. Esta questão tem particular importância quando se trata de pessoas idosas,
muitas vezes analfabetas e que umas vezes não podem elas próprias beneficiar de transporte e
outras vezes beneficiando de transporte, não podem levar acompanhante. Disse o senhor
Presidente que quer a Associação de Bombeiros quer a Junta de Freguesia de Alcáçovas já
fizeram chegar a informação de que estão a notar uma redução de cerca de 50% na facturação ao
Serviço Nacional de Saúde. Uma outra questão de que se falava mas que não se confirma tinha
que ver com a impossibilidade de prescrição de medicamentos no serviço de atendimento
permanente. A situação efectivamente não é assim. Os medicamentos podem ser prescritos mas a
requisição para os meios complementares de diagnóstico é que só pode ser passada pelo médico
de família. Disse o senhor Presidente que tem intenção de pedir uma reunião ao senhor Director
do Centro de Saúde para clarificar estas situações e na qual estará também presente o senhor
Vereador Costa da Silva, dado que a matéria em causa está na sua área de responsabilidade.
Quanto à Carta Educativa, disse o senhor Presidente que terá que marcar uma reunião do
Conselho Municipal de Educação para discutir o documento. Disse o senhor Presidente que
parece que a Direcção Regional de Educação estará a alterar a lógica do financiamento das
Cartas Educativas que era de 50% para o Ministério e 50% para o Município. Havia a
expectativa de que num horizonte temporal de 4-5 meses a empresa que está a elaborar as Cartas
terminasse o trabalho pelo que importa verificar concelho a concelho como a situação está a
evoluir. ------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador
Costa da Silva informou que na EBI de Alcáçovas estão doentes com gripe mais de quarenta
alunos. Disse ter tido a informação de que a Escola estará a ponderar a hipótese de encerramento
do estabelecimento. O senhor Presidente disse não saber nada deste assunto estando a ouvi-lo
pela primeira vez. ------------------------------------------------------------------------
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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 Associação de Jovens de Alcáçovas
(Corso Carnavalesco) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de
Jovens de Alcáçovas a importância de 600,00 € como comparticipação nos custos do Corso
Carnavalesco realizado em Alcáçovas no dia 28 de Fevereiro. -----------------------------------------Ponto seis) Ratificação de dois estágios profissionais – A Câmara ratificou por unanimidade os
seguintes estágios profissionais que tiveram inicio a um de Março corrente e terão duração de
nove meses: --------------------------------------------------------------------------------------------------•

Jorge Manuel Baião Miguel – Técnico de Vídeo e Áudio/Produção/Pós-Produção; --------

•

Lénia Sofia Rosa Banha Loupa – Técnica de Serviços Jurídicos. -----------------------------

Ponto sete) Parecer sobre novos cursos / novas turmas na Escola Profissional de Alvito – A
Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável à criação de novos cursos / novas
turmas na Escola Profissional de Alvito. ------------------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de venda do lote de terreno n.º 11 na Zona Oficinal de Alcáçovas – A
Câmara deliberou por unanimidade proceder à venda do lote n.º 11 na Zona Oficinal de
Alcáçovas ao candidato posicionado em primeiro lugar na lista de suplentes aprovada na reunião
camarária de 1 de Outubro de 2003: José Augusto Saldanha Pires. ----------------------------------------------Ponto nove) Quarta proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – A Câmara
aprovou por unanimidade a quarta proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -Ponto dez) Quarta proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a quarta proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------
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Ponto onze) Constituição das comissões de abertura e análise de propostas nos concursos de
empreitada – A Câmara nomeou por unanimidade a comissão de abertura e a comissão de
análise das propostas nos concursos de empreitada nos termos do art.º 60.º do Decreto-Lei n.º
59/99, de 2 de Março, alterado pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º
159/2000, de 27 de Julho e pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro. As referidas comissões
ficarão com a seguinte composição: --------------------------------------------------------------------------------------Comissão de abertura
PRESIDENTE – Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira; ----------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETÁRIO – Ana Maria Saldanha Fialho Anéis, Assistente Administrativo Especialista; ----VOGAL – Cláudia Isabel Varela Ribeiro, Técnica Superior de 2.ª classe (Jurista); ----------------SUPLENTES – Maria de Fátima Vaqueira Viegas Lopes, Assistente Administrativo
Especialista;
e Dora de Jesus Fura Lima, Assistente Administrativo. -------------------------------------------------Comissão de análise
PRESIDENTE – Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira; ----------------------------------------------------------------------------------------------------VOGAIS – Domingos José Nunes da Rocha, Técnico Superior Assessor (Engenheiro Civil); e
Pedro de Sousa Andrade e Silva, Chefe da Divisão de Administração Urbanística; ----------------SUPLENTES – António Joaquim Latas Pimenta, Técnico Superior de 2.ª classe (Gestão de
Empresas); e Luís Filipe Martins Branco, Assistente Administrativo Especialista. -----------------Conforme previsto no n.º 4 do art.º 101.º do diploma já referido, a Câmara nada obstou a que a
audiência prévia dos concorrentes nos concursos de empreitada seja feita pela comissão de
análise das propostas. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) 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
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unanimidade atribuir os seguintes cartões sociais do reformado, pensionista e idoso: ---------------Viana do Alentejo – Fernando dos Santos. -------------------------------------------------------------Aguiar – Josué do Carmo António Gato, Rosa de Jesus Paredes e António Joaquim Vilar. -------Ponto treze) Proposta de transferência de verba no âmbito do Regulamento de Apoio
Financeiro às Actividades Culturais – A Câmara deliberou por unanimidade processar as
seguintes transferências no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Actividades
Culturais:
- Casa do Benfica em Viana do Alentejo – Secção de Dança (1.º trimestre/2006):
* Ballet – 599,79 €;
* Sevilhanas – 445,26 €.
- Sociedade União Alcaçovense (1.º trimestre/2006):
* Banda de Música – 1.631,01 €;
* Escola de Música – 209,10 €;
* Danças de Salão – 308,91 €.
- Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense (1.º trimestre/2006):
* Ballet – 527,07 €;
* Sevilhanas – 408,90 €;
* Grupo Coral Feminino “Paz e Unidade” – 379,29 €.
Ponto catorze) Proposta de transferência de verba no âmbito do Regulamento de Apoio
Financeiro às Modalidades Desportivas – A Câmara deliberou por unanimidade processar as
seguintes transferências no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades
Desportivas: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Sociedade União Alcaçovense:
* Danças de Salão (época 2005/2006) – 497,50 €;
* Ténis de Mesa (I, II e III tranches) – 601,83 €;
* Ténis de Mesa (transportes) – 110,16 €.
- Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”:
* Ténis de Mesa (inscrições) – 269,00 €.
- Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar:
* Judo (inscrições e seguros) – 269,00 €.
- Casa do Benfica em Viana do Alentejo:
* Cicloturismo (II e III tranches) – 930,62 €.
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- Aeroclube de Ultraligeiros do Alentejo:
* Transporte – 575,10 €.
Sem a presença do senhor Vereador Costa da Silva por ter declarado o seu impedimento, a
Câmara deliberou com quatro votos favoráveis processar a seguinte transferência para o Sport
Club Alcaçovense no âmbito do mesmo Regulamento:
* Ténis de Mesa (inscrições) – 188,50 €.
Ponto quinze) Ratificação de despacho autorizador de Corso Carnavalesco em Viana do
Alentejo, organizado pela Sociedade Vianense – A Câmara deliberou por unanimidade ratificar
o despacho do senhor Presidente da Câmara que autorizou a realização do Corso Carnavalesco
em Viana do Alentejo no dia 26 de Fevereiro de 2006, organizado pela Sociedade Vianense. ----Ponto dezasseis) Ratificação de despacho autorizador de Corso Carnavalesco em Alcáçovas,
organizado pela Associação de Jovens de Alcáçovas – A Câmara ratificou por unanimidade o
despacho do senhor Presidente da Câmara que autorizou a realização do Corso Carnavalesco em
Alcáçovas no dia 28 de Fevereiro de 2006, organizado pela Associação de Jovens de Alcáçovas.
Ponto dezassete) Deliberação relativa ao processo de contra-ordenação n.º 1/2006 – Foi
presente o processo de contra-ordenação n.º 1/2006 no qual é arguido Eglantino Martins
Rodrigues, residente em Évora. Dando por integralmente reproduzida a proposta de deliberação
da senhora instrutora do processo, a Câmara deliberou por unanimidade: ---------------------------- Que o arguido Eglantino Martins Rodrigues seja condenado pela prática da contra-ordenação
de exercício da função de vendedor ambulante de artigos de vestuário / outras fazendas, com o
veículo ligeiro de mercadorias de matricula 01-33-DH, sem que possuísse cartão de vendedor
ambulante para o concelho de Viana do Alentejo, no dia 9 de Dezembro de 2005, pelas 9h 30m,
na Rua de S.Pedro em Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------- Que lhe seja aplicada a coima de cento e vinte e cinco euros, acrescida de três euros e setenta e
três cêntimos de custos, nos termos dos artigos 92.º e 94.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27
de Outubro, na redacção actual, o que perfaz um total de cento e vinte e oito euros e setenta e
três cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito horas, tendo a minuta desta acta
sido aprovada por unanimidade no final da reunião. ------------------------------------------------------
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, Chefe da D.A.F., a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

