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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 07/2006
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 22 / 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 : 18,30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 21 / 03 / 2006
CAIXA ........................................................................................................................................................... 997,74 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ................................................................................... 678.968,47 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................. 458.243,83 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ..................................................................................................... 979,67 €
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 ................................................................................................... 2.361,95 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 ................................................................................................. 20.272,95 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ........................................................................................ 63.538,64 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................... 15.637,63 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ............................................................................................ 64.688,97 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................. 679.966,21 €
DOCUMENTOS ........................................................................................................................................... 1.881,06 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................. 631.729,79 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................
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48.236,42 €
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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: ---------------------------10) Proposta de celebração de protocolo de cooperação com a Associação Terras Dentro; --11) Proposta de atribuição de subsidio no âmbito da Acção Social Escolar; -------------------12) Proposta de transferência de verba para a Associação Terras Dentro. ---------------------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 seis relativa à reunião ordinária realizada no dia nove
de Março corrente. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no
dia 11 de Março decorreu no Cine-Teatro Vianense um Encontro de Escolas de Ballet,
promovido pela Secção de Dança da Casa do Benfica em Viana do Alentejo. ------------------------ Informou também o senhor Presidente ter participado no dia 13 de Março numa reunião
convocada pela senhora Governadora Civil de Évora acerca da gripe aviaria. Nesta reunião,
dirigida aos Presidentes ou Vereadores e aos Veterinários Municipais do Distrito, participou
também o Veterinário deste Município. Foram transmitidas algumas orientações e foram
referidas algumas indefinições constantes do chamado Aviso 3 da Direcção Geral de Veterinária.
Segundo este Aviso, há obrigatoriedade de registo das aves dos particulares nas Juntas de
Freguesia mas não é estipulado qualquer prazo para o efeito. A senhora Governadora Civil ficou
de marcar uma outra reunião só com os Presidentes das Câmaras do Distrito para se continuar a
tratar deste assunto. Disse o senhor Presidente que nesta sequência realizou uma reunião interna
na qual participaram o Delegado de Saúde, o Veterinário Municipal, o Comandante dos
Bombeiros e o Comandante do Posto da G.N.R. de Viana. Em cumprimento do já referido Aviso
3 as diligências que estão a ser tomadas são no sentido de sensibilizar as pessoas para a
importância do registo das aves, não tanto pelo seu número mas sim pelos benefícios que podem
advir do conhecimento objectivo dos locais onde se encontram em caso de ser detectado um foco
de doença. Nesta fase e com os intervenientes na reunião, ficou coordenado o que cada entidade
deve fazer no caso de encontrar uma ave morta. Se o animal for selvagem, a sua recolha caberá
ao Serviço de Protecção da Natureza, se se tratar de uma ave doméstica será o Veterinário
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Municipal a recolhe-la e a fazer o seu encaminhamento para análise. Ainda a este propósito o
senhor Presidente esclareceu que as vacinas que existem são apenas para animais pois não está
provado que o vírus em causa se transmita de humanos para humanos. Se se conseguir provar
que isto acontece, o aparecimento da vacina demorará cerca de seis meses, tempo este
incompatível com o período muito mais curto de incubação da doença e dai o perigo e a
probabilidade de uma pandemia. Disse ainda o senhor Presidente que do site da Direcção-Geral
de Saúde foi retirado um folheto informativo que será reproduzido e será divulgado. Esta
divulgação assume especial importância para os residentes em locais mais isolados e que serão
visitados pela G.N.R. com este esclarecimento. ---------------------- Informou ainda o senhor
Presidente ter participado no dia 16 de Março nas Jornadas Tecnológicas da Associação de
Municípios do Distrito de Évora. Foi feito o ponto da situação do Projecto “Évora Distrito
Digital” e o Coordenador Nacional do POSI afirmou que este projecto no Distrito de Évora é o
mais avançado do país sendo nitidamente um caso de sucesso. A Associação de Municípios e a
Portugal Telecom celebraram um protocolo segundo o qual competirá a esta última entidade a
gestão das infraestruturas do Data Center, não havendo custos para os municípios decorrentes
dessa gestão. -------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou
também que no dia 20 de Março reuniu o Conselho Directivo da Associação de Municípios do
Alentejo Central e que no dia 21 de Março reuniu o Conselho Directivo da Associação de
Municípios do Distrito de Évora. Nesta reunião foi referida a divida do Município do Alandroal
para com esta Associação não tendo cumprido o processo de factoring a que se propôs. A data
limite para regularização da situação será o dia 10 de Abril. Findo este prazo e não havendo
alteração positiva, a Associação poderá deixar de prestar àquele Município os serviços que vinha
efectuando. --------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu
também que se está a comemorar a Semana da Floresta. Disse terem sido realizadas diversas
iniciativas com as escolas e canceladas outras devido às condições meteorológicas. Especificou
algumas acções na Quinta da Joana e visitas ao Centro Ambiental de S. Matias. Informou sobre
as actividades previstas até sexta-feira, no âmbito deste tema. ----------- O senhor Presidente
referiu também que ontem, ele próprio e o senhor Vereador Costa da Silva foram recebidos pelo
senhor Director do Centro de Saúde, ao qual colocaram algumas questões em concreto,
designadamente: ------------------------------------------------------------------------------* A de saber
se há algum fundamento no que se diz relativamente à impossibilidade de prescrição de alguns
medicamentos e realização de exames por parte dos médicos que atendem doentes no Serviço de

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

22/03/2006

Fl.4

____________

__________

____________

__________

Atendimento Permanente. Foi esclarecido que não há quaisquer restrições na prescrição de
medicamentos mas se o médico entender que o doente necessita de realizar alguns exames como
meios complementares de diagnóstico, fará essa recomendação e o médico de família decidirá se
o doente irá ou não realizar esses exames; ------------------------------------------* Como funciona
actualmente o sistema de transportes do sistema nacional de saúde. Pelo senhor Director do
Centro de Saúde foi transmitido que as despesas em transportes no concelho de Viana são muito
superiores às verificadas em concelhos similares. Disse inclusive que havia pessoas que sem
passarem previamente pelo Centro de Saúde, utilizavam a ambulância aparecendo depois o
pedido de pagamento respectivo. A alteração que agora se introduziu consiste no facto de ser o
médico a decidir se o doente precisa de transporte e qual o tipo de transporte a utilizar. O senhor
Director do Centro de Saúde confirmou a redução de cerca de 50% nas despesas de transporte
quer relativamente aos bombeiros quer relativamente ao serviço de ambulâncias da Junta de
Freguesia de Alcáçovas. Sugeriu que se houver casos de descontentamento por tratamento
incorrecto nesta matéria dos transportes, esses casos lhe sejam divulgados a fim de os resolver.
Disse o senhor Presidente que nesta reunião participou também o senhor Fernando Viola,
responsável pelos Serviços Administrativos do Centro de Saúde. Na expectativa que
manifestaram, os custos irão diminuir ainda mais. Transmitiram claramente a ideia de que neste
concelho as pessoas estavam a usar mal o serviço de apoio à saúde, nomeadamente usando o
transporte respectivo para outros fins. Também ficou claro que para exames ou consultas a
realizar em Lisboa será sempre garantido transporte. ---------------------------------------O senhor
Vereador Costa da Silva referiu que o senhor Director do Centro de Saúde deixou clara a
intenção de moralizar e regularizar situações que não se poderiam manter. -------------------------O senhor Vereador Rui Gusmão, relativamente aos esclarecimentos prestados pelo senhor
Presidente quanto à gripe aviária disse achar importantíssima a sensibilização e o alerta das
pessoas, principalmente das que vivem em sítios mais isolados. Perguntou ainda este Vereador
se o Município havia adquirido a propriedade “Moinhos de Santo António”. O senhor Presidente
respondeu que essa proposta de aquisição teria sempre que passar pela Câmara Municipal pelo
que não é verdade a aquisição por parte do Município. Disse o senhor Presidente saber que em
hasta pública a propriedade em causa foi adquirida por três pessoas de Viana. Disse ainda que
em tempos, por parte dos antigos proprietários, foi iniciado um processo de loteamento para a
zona em causa tendo sido aprovado o respectivo desenho urbano. ------------------------------------------- O senhor Vereador Costa da Silva perguntou qual o ponto da situação relativamente ao
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registo das aves e às acções de sensibilização junto da população. O senhor Presidente referiu já
ter realizado uma reunião com os três Presidentes das Juntas de Freguesia, os folhetos da
Direcção-Geral de Veterinária também estão a ser disponibilizados e quer o Veterinário
Municipal quer a G.N.R. vão tentando elucidar e alertar as pessoas. Existem apenas duas
explorações industriais registadas no concelho, concretamente de perdizes em Alcáçovas. As
Juntas de Freguesia vão centralizando os registos e farão a sua divulgação ao Veterinário
Municipal que por sua vez fará chegar a informação à Direcção-Geral de Veterinária. -------------------------------------------------- O senhor Vereador Costa da Silva disse ter sido abordado pelo senhor Luis Arranhado Ferreira,
de Aguiar, que se queixou do barulho provocado pelos camiões quando passam numa lomba
imediatamente antes dos semáforos em Aguiar. Disse que estando a sua casa muito próxima da
estrada, este barulho impede-o de descansar de noite e provoca inclusive trepidação nos vidros
da montra do seu estabelecimento. Disse que já havia falado pessoalmente com o senhor
Presidente e que não obteve resposta a duas cartas que enviou à Câmara sobre este assunto. O
senhor Presidente disse conhecer a situação e disse tratar-se de uma pequena alteração no
pavimento, um pequeno ressalto, derivado da reposição do pavimento na sequência da sua
abertura para a passagem dos cabos dos semáforos. Disse que em vários locais do concelho
existem desníveis no pavimento muito mais acentuados do que este mas ainda assim poder-se-à
verificar se se poderá eventualmente minorar o problema. ----------------------------------------------------------------------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) Ratificação de despacho relativo à interrupção temporária de trânsito (Aguiar) –
A Câmara ratificou por unanimidade um despacho do senhor Presidente relativamente à
interrupção temporária do trânsito em Aguiar, no dia 16 de Março corrente, por motivo de obras
na Urbanização do Poceirão. --------------------------------------------------------------------------------
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Ponto seis) Proposta de alteração temporária do trânsito na Urbanização do Poceirão (Aguiar)
– A Câmara deliberou por unanimidade proceder à alteração temporária do trânsito na
Urbanização do Poceirão, em Aguiar, nos termos requeridos pelo promotor da obra de
construção de uma Casa de Repouso: --------------------------------------------------------------------* Colocação de sinal de sentido único no inicio da Rua B, a Nascente; ------------------------------* Colocação de sinal de STOP no entroncamento da Rua B com a Rua C; --------------------------* Colocação de sinal de sentido proibido no sentido Poente/Nascente, no entroncamento da Rua
C com a Rua B; ----------------------------------------------------------------------------------------------* Colocação de sinal de redução de velocidade para 20 Km/hora, no inicio da Rua B, a Nascente;
* Colocação de sinal de fim de redução de velocidade para 20 Km/hora, no entroncamento da
Rua B com a Rua C; ----------------------------------------------------------------------------------------* Colocação de sinal de sentido obrigatório no entroncamento da Rua C com a Rua B, no sentido
Sul/Nascente; ------------------------------------------------------------------------------------------------* Colocação de sinal de proibição de voltar à direita no entroncamento da Rua C com a Rua B. –
Estas alterações decorrem sobretudo da necessidade de implantar uma grua na Rua B, cujas
sapatas obstruirão parte da faixa de rodagem, no sentido Poente/Nascente. O período previsível
da duração dos trabalhos é de cinco meses. --------------------------------------------------------------Ponto sete) Quinta proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a quinta proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------Ponto oito) Proposta de transferência de verba no âmbito do Regulamento de Apoio
Financeiro às Actividades Culturais – A Câmara deliberou por unanimidade transferir a
seguinte verba no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Actividades Culturais: -------------------* Associação do Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo (1.º trimestre de 2006) –
291,45 €.
Ponto nove) Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio
Financeiro às Modalidades Desportivas – A Câmara deliberou por unanimidade transferir as
seguintes verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas:
* Sociedade União Alcaçovense (Ténis de Mesa / Transporte) – 93,96 €; ---------------------------* Aeroclube de Ultraligeiros do Alentejo (Transporte) – 21,60 €; -------------------------------------* Associação de Jovens de Alcáçovas (Futsal / III tranche) – 462,07 €; ------------------------------* Associação Cultural Estrela Dourada: -------------------------------------------------------------------
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- Futsal / III tranche – 462,07 €; ------------------------------------------------------------------------- Futsal / inspecções médicas – 175,00 €; --------------------------------------------------------------* Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”: ----------------------------------------------------- Ténis de Mesa / II e III tranches – 1.666,55 €; ------------------------------------------------------- Ténis de Mesa / Transporte – 1.785,24 €; ------------------------------------------------------------* Sporting Clube de Viana do Alentejo: ------------------------------------------------------------------- Futebol / Transporte – 2.103,84 €; --------------------------------------------------------------------- Futebol / Inspecções médicas – 315,00 €; ------------------------------------------------------------- Futebol / III tranche – 1.848,46 €; --------------------------------------------------------------------* Casa do Benfica em Viana do Alentejo: ----------------------------------------------------------------- Futsal / Apoio em transporte – 646,38 €; ------------------------------------------------------------- Futsal / II e III tranches – 820,51 €; ------------------------------------------------------------------* Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense: -------------------------------------------------------- Judo – 1.433,20 €; --------------------------------------------------------------------------------------* Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar: ---------------------------------------------------------------- Futebol / III tranche – 542,11 €; ------------------------------------------------------------------------ Judo / III tranche – 772,92 €. --------------------------------------------------------------------------No âmbito do mesmo Regulamento e sem a presença do senhor Vereador António Costa da Silva
por ter declarado o seu impedimento, a Câmara deliberou com quatro votos favoráveis processar
as seguintes transferências de verba para o Sport Clube Alcaçovense: --------------------------------- Futebol / III tranche – 1.049,98 €; ------------------------------------------------------------------------ Ténis de Mesa / II e III tranches – 854,02 €. -----------------------------------------------------------Ponto dez) Proposta de celebração de protocolo de cooperação com a Associação Terras
Dentro – A Câmara deliberou por unanimidade celebrar um protocolo de cooperação com a
Associação Terras Dentro, relativo à Agenda 21 Escolar deste concelho. ----------------------------Ponto onze) Proposta de atribuição de subsidio no âmbito da Acção Social Escolar – A
Câmara deliberou por unânimidade atribuir, no âmbito da Acção Social Escolar, subsidio de
almoço no escalão A ao aluno do Jardim de Infância de Viana do Alentejo – João Manuel Batista
Rebocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Proposta de transferência de verba para a Associação Terras Dentro – A Câmara
deliberou por unanimidade transferir para a Associação Terras Dentro a importância de 250,00 €
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como comparticipação nas despesas de inauguração do Centro de Recolhimento, Validação e
Certificação de Competências. -------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito horas e trinta minutos, tendo a
minuta desta acta sido aprovada por unanimidade no final da reunião. --------------------------------

Eu,

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

O Presidente,

Os Vereadores,

