______________

CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 11/2011
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 27 / 04 / 2011
PRESENÇAS
PRESIDENTE : BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES : JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
ESTÊVÃO MANUEL MACHADO PEREIRA
HORA DE ABERTURA: 14,30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 18,00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

- JOSÉ JACINTO BENTO GRAVE, Vereador, por motivos
profissionais

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 20 / 04 / 2011
CAIXA ........................................................................................................................................................
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS .......................................................................

88,20 €

2.222.269,50 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430............................................................................................... 581.162,35 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................ 1.845,60 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005455530 ....................................................................................................... 36,00 €
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 0035/00005537330................................................................................................... 2.201,37 €
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 0035/00006168050 ............................................................................................... 5.430,67 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 ............................................................................................... 28.039,74 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/22282859061 ................................................................................................ 500.00,00 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ..................................................................................... 16.192,37 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................ 190.290,60 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ....................................................................................... 167.854,38 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44260394455 ........................................................................................ 300.000,00 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44260396365 ....................................................................................... 300.000,00 €
B. E. S. – CONTA N.º 0007/00219692682 ................................................................................................ 50.778,20 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................... 2.222.357,70 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................. 2.195.432,92 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ......................................................................................................... 26.924,78 €
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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) Ratificação do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à AJAL – Associação de
Jovens de Alcáçovas, para a realização da prova desportiva denominada “I Motocross AJAL”,
a realizar no dia 25 de Abril de 2011; ------------------------------------------------------------------6) Proposta de atribuição de cartão social do reformado, pensionista e idoso; ----------------------7) Ratificação da 9.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ----------------------------------------------8) Ratificação do despacho do senhor Presidente que rejeitou erros e omissões no âmbito do
concurso público relativo à Empreitada de Construção da Rotunda na Zona Industrial de Viana
do Alentejo. -----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou que, por motivos profissionais, o senhor Vereador José Jacinto não
pode estar presente e propôs a justificação da respectiva falta. Por escrutínio secreto, do qual
resultou unanimidade, foi a falta justificada. ---------------------------------------------------------------O senhor Presidente propôs a inclusão na ordem de trabalhos dos seguintes pontos adicionais:
9) 4.ª Proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais; -------------------------------------10) 10.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. -------------------------------------------------- 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 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 – A Câmara aprovou por unanimidade a acta
número nove relativa à reunião ordinária realizada no dia treze de Abril de dois mil e onze. -------Ponto dois) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente informou ter
participado no passado dia 14 de Abril, em representação da CIMAC – Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central, numa reunião do Conselho de Administração da GESAMB.
Informou também sobre a sua participação na Assembleia Intermunicipal e na reunião do
Conselho Directivo da Associação de Municípios do Alentejo Central. --------------------------------
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- Informou também o senhor Presidente que no passado dia 19 de Abril se realizou em Viana do
Alentejo a última reunião de preparação da próxima Romaria a Cavalo. ------------------------------- Referiu-se também o senhor Presidente à reunião realizada no passado dia 21 de Abril com a
Direcção e o Comando da Associação de Bombeiros de Viana. A pedido da própria esteve
também presente nesta reunião a senhora Governadora Civil. -------------------------------------------- Referiu-se ainda o senhor Presidente às comemorações do 25 de Abril que de um modo geral
correram bem, embora ainda não tenha sido efectuada a respectiva reunião de avaliação. ----------- O senhor Presidente informou ainda ter participado no passado dia 26 de Abril na Assembleia
Intermunicipal da Associação de Municípios do Distrito de Évora e na reunião do Conselho
Executivo da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. ----------------------------------------- Referiu que hoje mesmo esteve presente na Moita, por ocasião da partida da Romaria a Cavalo
tendo constatado que o número de participantes é sensivelmente igual ao do ano passado. --------- O senhor Vereador Estêvão Pereira, relativamente à reunião com os Bombeiros, perguntou ao
senhor Presidente se seria possível detalhar mais a informação. ----------------------------------------- O senhor Presidente referiu ter sido recebida uma carta da Associação de Bombeiros
manifestando a preocupação pela actual situação financeira, acompanhada dos balancetes
referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do corrente ano, constatando-se que em todos
eles as despesas são superiores às receitas. Dado que da carta enviada foi dado conhecimento a
diversas entidades, designadamente à Senhora Governadora Civil, esta manifestou interesse em
estar presente na reunião. Tendo manifestado esse interesse ao senhor Presidente da Direcção da
Associação de Bombeiros e este nada tendo a opor, a Senhora Governadora participou
efectivamente na reunião. De entre os assuntos abordados falou-se que continua a ser discutido o
Regulamento quanto às regras do transporte de doentes não urgentes, entre a Liga dos Bombeiros
Portugueses e o Ministério da Saúde. Segundo a notícia do jornal “Público” de 13 de Abril
corrente, existem já declarações do senhor Presidente da Liga de Bombeiros revelando alguns
dados do Acordo. Atendendo à conjuntura actual foi transmitido aos Bombeiros que terão eles
próprios que se articular internamente a fim de que sejam alterados alguns procedimentos de
gestão e funcionamento por forma a torná-los mais rigorosos. Disse ainda o senhor Presidente que
outro dos assuntos falados relacionou-se com a eventual comparticipação da Câmara na aquisição
de um carro de combate a incêndios. Sobre este assunto já a Câmara havia sido contactada h+a
cerca de três meses tendo os Bombeiros informado sobre a possibilidade de efectuarem uma
candidatura para a aquisição do referido veículo, comparticipando o QREN em 70% e cabendo à
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entidade os restantes 30%. Nessa data solicitaram a comparticipação da Câmara precisamente para
a parte da despesa que lhes cabe. Nessa ocasião foi-lhes transmitido que a Câmara se disporia a
comparticipar mas não com a totalidade da verba correspondente aos 30%. Na última reunião foi
confirmada a disponibilidade da Câmara para apoiar advertindo a Associação dos Bombeiros que
deveria ela própria organizar algumas actividades como forma de angariar alguns fundos. Por
parte do Governo Civil foi-lhes transmitido não ser possível disponibilizar qualquer verba este
ano atendendo a que no final de 2010 foi disponibilizada a verba de cinco mil euros. --------------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. -------------------------------------------------------------------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 do despacho do senhor Presidente que concedeu licença à AJAL –
Associação de Jovens de Alcáçovas, para a realização da prova desportiva denominada “I
Motocross AJAL”, a realizar no dia 25 de Abril de 2011 – A Câmara ratificou por
unanimidade o despacho do senhor Presidente exarado a 21 de Abril de 2011, que concedeu
licença à Associação de Jovens de Alcáçovas para a realização da prova desportiva “I Motocross
AJAL”, no dia 25 de Abril de 2011. -------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de atribuição de cartão social do reformado, pensionista e idoso – A
Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão do reformado, pensionista e idoso a Edviges
Jerónima Mota Justino, residente em Alcáçovas. ----------------------------------------------------------Ponto sete) Ratificação da 9.ª alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara ratificou por
unanimidade a 9.ª alteração ao Orçamento da Despesa, aprovada por despacho do senhor
Presidente em 18 de Abril de 2011. -------------------------------------------------------------------------Ponto oito) Ratificação do despacho do senhor Presidente que rejeitou erros e omissões no
âmbito do concurso público relativo à Empreitada de Construção da Rotunda na Zona
Industrial de Viana do Alentejo – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor
Presidente datado de 21 de Abril de 2011, que rejeitou erros e omissões no âmbito do concurso
público relativo à Empreitada de Construção da Rotunda na Zona Industrial de Viana do Alentejo.
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Ponto nove) 4.ª Proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais – A Câmara
aprovou por unanimidade a 4.ª proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais. --------Ponto dez) 10.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a 10.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------

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

Eu,

, Chefe da DAF, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

