__________

CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 08/2002
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 17 / 04 / 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 : 18 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 16 / 04 / 2002
NUMERÁRIO................................................................................................................................................. 1.322,18 ∈
C. G. D. - CONTA N.º 00345.430 .............................................................................................................. 179.768,57 ∈
C. G. D. - CONTA N.º 004293.431............................................................................................................... 13.637,37 ∈
BANCO P. & S. M - CONTA N.º 1204.9 ..................................................................................................... 68.798,27 ∈
C. C. A. M. G. I. / B. V. A. - CONTA N.º 40122579743 .............................................................................. 51.124,93 ∈
C. C. A. M. G. I. / B. V. A. - CONTA N.º 40122579668 ....................................................................................... - ∈ B. T. A. – CONTA N.º 10814784.001 .......................................................................................................... 85.142,86 ∈
C. G. D. – CONTA N.º 004053.550 ...................................................... ........................................................... 716,97 ∈
C. G. D. - CONTA N.º 004565.050 .............................................................................................................. 7.858,82 ∈
C. G. D. - CONTA N.º 004657.650 .............................................................................................................. 4.971,32 ∈
C. G. D. – CONTA N.º 004692.450 ............................................................................................................... 6.785,20 ∈
C. G. D. – CONTA N.º 004702.550 .................................................................................................................. 982,67 ∈
C. G. D. – CONTA N.º 004944.350 ............................................................................................................... 2.308,65 ∈
C. G. D. – CONTA N.º 004947.850 ............................................................................................................... 4.658,25 ∈
C. G. D. – CONTA N.º 004991.550 ............................................................................................................... 1.793,05 ∈
TOTAL DOS BANCOS ............................................................................................................................ 428.546,93 ∈
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES .......................................................................................................... 429.869,11 ∈
DOCUMENTOS ........................................................................................................................................... 1.922,94 ∈
TOTAL DO MOVIMENTO DA TESOURARIA ......................................................................................... 431.792,05 ∈
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................ 386.150,83 ∈
OPERAÇÕES DE TESOURARIA ............................................................................................................... 43.718,28 ∈
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos. -------------------PRIMEIRO PONTO) APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Depois de
lida e achada conforme, foi aprovada por unânimidade a acta número sete referente à reunião
ordinária realizada no dia três de Abril corrente. --------------------------------------------------------SEGUNDO PONTO) INFORMAÇÃO SOBRE A ACTIVIDADE DA CÂMARA – O senhor
Presidente informou que nos dias 12 e 13 de Abril decorreu o XIII Congresso da Associação
Nacional de Municipios Portugueses. Foi aprovado um documento contendo as linhas de acção
estratégica para este mandato e que evidencia claramente bastantes reivindicações dirigidas ao
Poder Central. O documento segue a linha dos anteriores embora com algumas inovações
designadamente no que se reporta aos Governos Civis e às Comissões de Coordenação. O senhor
Presidente informou que foi eleito membro suplente do Conselho Directivo sendo o membro
efectivo o Presidente da Câmara Municipal de Benavente. ---------------------------------------------- O senhor Presidente informou ainda que no dia 15 de Abril decorreu em Viana uma reunião do
Conselho de Administração da AMCAL. ------------------------------------------------------------------ Informou também que no dia 16 de Abril, à noite, foi realizada uma reunião em Alcáçovas com
os moradores do Loteamento do Chão do Mocho, àcerca da alteração ao respectivo Loteamento.
Tinha decorrido a fase do inquérito público aos moradores sem que tivesse sido recebida
qualquer contestação. Na reunião provou-se que até havia, por parte dos mesmos, algo a dizer
embora não venha a influenciar o teor da proposta de alteração. ------------------------------------------------------ O senhor Vereador António Silva referiu-se à necessidade de começar a utilizar as
instalações em Alcáçovas para fazer atendimento aos munícipes naquela freguesia. Referiu que
estão decorridos quatro meses deste mandato, que o pedido foi formulado logo no seu inicio e
que até agora ainda não existe gabinete. Disse este Vereador que espera que este assunto não se
arraste como se arrastou o do pedido para alargamento das instalações da Junta de Freguesia que
até ao final do último mandato não se resolveu. Quer o senhor Presidente quer o senhor Vereador
João Penetra consideraram esta intervenção injusta dado que no inicio deste mandato foi de
imediato disponibilizado um gabinete para os Vereadores da oposição e após o pedido para
Alcáçovas também lhes foi transmitido que depois da realização das obras, o mesmo lhes seria
facultado. Efectivamente as obras estão em curso, faltando apenas a colocação de uns vidros e
envernizar o pavimento ficando assim demonstrada, logo desde o inicio, a total abertura para
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responder à solicitação. O senhor Presidente sublinhou contudo que o senhor Vereador Penetra
faz atendimento mesmo sem o gabinete apropriado pelo que nada impede que os Vereadores do
Partido Socialista também o façam. Estes Vereadores referiram que o facto de não terem ainda
gabinete em Alcáçovas não os têm impedido de fazer atendimento, pois ainda no fim de semana
passado receberam em sua casa um munícipe daquela freguesia. --------------------------------------- O senhor Vereador António Silva realçou a necessidade de ser recolocada na Praça da
República de Viana uma vitrine para afixação de editais dado a mesma ter sido retirada aquando
da obra da Biblioteca Municipal. Este Vereador também sublinhou a necessidade de retirada dos
cartazes da C.D.U. relativos às últimas eleições legislativas e perguntou sobre a resposta à
solicitação da Junta de Freguesia de Viana para ser efectuada agora a monda quimica com a
indispensável disponibilização do equipamento por parte da Câmara. O senhor Vereador Fadista
referiu que o depósito da monda quimica está agora em Alcáçovas e que de seguida virá para
Viana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Vereadora Maria Antónia referiu que junto ao Castelo se encontra uma boca de rega
sempre aberta e que provávelmente será preciso reparar. ------------------------------------------------ O senhor Vereador António Silva perguntou em que consistirão as alterações ao Plano Director
Municipal previstas nos documentos previsionais para 2002, tendo o senhor Presidente
informado que são meras alterações pontuais. -----------------------------------------------------------------------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
senhor Vereador João Penetra no uso 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, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO PONTO) PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DO TRÂNSITO NA TRAVESSA DA
TAPADA, EM ALCÁÇOVAS – A Câmara deliberou por unânimidade autorizar a interrupção
do trânsito, pelo periodo de 30 dias, na Travessa da Tapada em Alcáçovas, por motivo de
construção do novo edificio da Caixa de Crédito Agricola Mútuo do Guadiana Interior. -----------
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SEXTO PONTO) TRANSFERÊNCIAS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO
DISTRITO DE ÉVORA (ESCOLAS E ESCOLINHAS E GAZETA DESPORTIVA) – Com
as abstenções dos senhores Vereadores Maria Antónia e António Silva, foi deliberado com três
votos favoráveis transferir para a Associação de Municipios do Distrito de Évora, as seguintes
importâncias relativas a iniciativas participadas por este Municipio: ----------------------------------- Gazeta Desportiva ............................................................................................∈ 271, 78;
- Escolas e Escolinhas .........................................................................................∈ 82,68.
SÉTIMO PONTO) DELIBERAÇÃO RELATIVA À XX VOLTA AO ALENTEJO EM
BICICLETA – A Câmara deliberou com três votos favoráveis e as abstenções dos senhores
Vereadores Maria Antónia e António Silva, transferir para a Associação de Municipios do
Distrito de Évora a importância de 6.600 ∈ relativa a um final de etapa da XX Volta ao Alentejo
em Bicicleta. O senhor Vereador João Penetra fez questão de salientar o seu agrado por este
Municipio ter sido contemplado com um final de etapa embora lhe reste a dúvida sobre se o
percurso abrange a passagem por Alcáçovas, formulando votos de que assim seja e lamentando o
facto da Associação não ter dado já conhecimento do percurso. As abstenções dos senhores
Vereadores Maria Antónia e António Silva ficaram a dever-se quer ao desconhecimento da
totalidade do percurso quer ao facto da Associação ter que ser financiada cada vez que promove
iniciativas embora recebendo mensalmente uma quota dos Municipios associados. ----------------OITAVO PONTO) ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO DA FAZENDA DA ANTA, EM
AGUIAR / ABERTURA DE INQUÉRITO PÚBLICO – A Câmara deliberou com os votos
contra dos senhores Vereadores Maria Antónia e António Silva e com três votos favoráveis
proceder à abertura de inquérito público com vista à alteração do Loteamento da Fazenda da
Anta, em Aguiar. --------------------------------------------------------------------------------------------NONO PONTO) ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO DO CHÃO DO MOCHO EM
ALCÁÇOVAS – Com os votos contra dos senhores Vereadores António Silva e Maria Antónia
e com três votos favoráveis foi aprovada uma alteração ao Loteamento do Chão do Mocho em
Alcáçovas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO PONTO) SORTEIO COM DESTINO À ATRIBUIÇÃO DE LOJA NO
MERCADO DE ALCÁÇOVAS – A Câmara procedeu ao sorteio para atribuição de uma loja
no Mercado de Alcáçovas, tendo-se verificado 6 concorrentes e estando apenas um presente para
assistir ao acto. Realizado o sorteio, ficou do seguinte modo ordenada a lista:
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1.º) Custódia Maia; ------------------------------------------------------------------------------------------2.º) Maria Manuel Vidasinha; ------------------------------------------------------------------------------3.º) Publiesperança; -----------------------------------------------------------------------------------------4.º) António Chora; -----------------------------------------------------------------------------------------5.º) Estela Pires; ---------------------------------------------------------------------------------------------6.º) Maria Angelina Marrafa. -------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO PRIMEIRO PONTO) ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES
CORRIGIDO DE 2001 – Com os votos contra dos senhores Vereadores Maria Antónia e
António Silva e com três votos favoráveis, foi aprovada a 2.ª alteração ao Plano de Actividades
corrigido de 2001. -------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO SEGUNDO PONTO) ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO CORRIGIDO DE 2001
– Com os votos contra dos senhores Vereadores Maria Antónia e António Silva e com três votos
favoráveis, foi aprovada a 4.ª alteração ao Orçamento corrigido de 2001. ---------------------------DÉCIMO TERCEIRO PONTO) APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
PARA 2002 – O senhor Presidente apresentou os documentos previsionais para 2002,
designadamente o Plano Plurianual de Investimentos (2002-2005), o Plano de Actividades mais
relevantes (2002-2005), as Grandes Opções do Plano (2002-2005) e o Orçamento para 2002.
Foram colocadas e esclarecidas algumas questões pontuais colocadas pelos senhores Vereadores
António Silva e Maria Antónia, tendo o senhor Vereador António Silva referido que os
documentos em análise são bastante ambiciosos, reveladores de muito despesismo e contendo
grandes realizações com verbas previstas apenas para os anos seguintes. Os documentos atrás
enunciados foram votados separadamente, tendo sido aprovados com três votos favoráveis e dois
votos contra por parte dos senhores Vereadores Maria Antónia e António Silva. -------------------DÉCIMO QUARTO PONTO) ACORDO DE PARCERIA DE DESENVOLVIMENTO
EQUAL – A Câmara aprovou por unânimidade um acordo de parceria de Desenvolvimento
consubstanciando uma estratégia de apoio aos cidadãos estrangeiros, nomeadamente cidadãos de
Leste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito horas tendo a minuta desta acta
sido aprovada por unânimidade no final da reunião. ------------------------------------------------------

Eu,

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

Os Vereadores,

____________
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____________
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