__________

CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 12/2006
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 31 / 05 / 2006
PRESENÇAS
PRESIDENTE : ESTÊVÃO MANUEL MACHADO PEREIRA
VEREADORES : JOÃO LUIS BATISTA PENETRA
MANUEL ANTÓNIO MENDES FADISTA
RUI MANUEL BATISTA VARELA GUSMÃO
ANTÓNIO FRANCISCO COSTA DA SILVA
HORA DE ABERTURA : 14,30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO : 18,30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 30 / 05 / 2006
CAIXA ........................................................................................................................................................... 944,04 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ................................................................................ 1.252.864,78 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................ 1.020.466,91 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................ 25.923,42 €
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 .................................................................................................. 8.852,04 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005511750 .................................................................................................. 1.232,88 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 ................................................................................................... 2.360,40 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 .................................................................................................. 6.113,88 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ........................................................................................ 65.737,58 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................... 40.144,41 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ............................................................................................ 36.017,27 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES .......................................................................................................... 1.253.808,82 €
DOCUMENTOS ........................................................................................................................................... 1.881,06 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................ 1.180.021,79 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................
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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) Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do
Alentejo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------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 onze relativa à reunião ordinária realizada no dia
dezassete de Maio corrente. --------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente informou ter
participado juntamente com o senhor Vereador Penetra, no dia 20 de Maio, num encontro de
grupos promovido pela Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense à qual pertence o grupo
“Paz e Unidade”. ---------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou ter participado no dia 22 de Maio numa reunião do Conselho
Cinegético Municipal, tendo sido dados pareceres favoráveis a dois processos de Alcáçovas. ------ O senhor Presidente referiu-se à passagem, no dia 24 de Maio, da 1.ª etapa da Volta ao
Alentejo em Bicicleta, pelas três freguesias deste concelho. ------------------------------------------------------- Informou também o senhor Presidente que no dia 24 de Maio teve lugar em Viana do
Alentejo a apresentação do projecto-piloto para certificação da Olaria Alentejana, iniciativa da
Fundação Alentejo – Terra Mãe. Viana foi escolhida para a apresentação deste projecto por estar
desde há muito ligada à tradição da olaria. Havendo três olarias no activo, a vila foi “dividida”
em três zonas de abrangência e consoante o local de entrada na mesma, assim a sinalética
conduzirá à olaria mais próxima. A ideia deste projecto é apostar também nalguma inovação e
novo design a fim de permitir aos oleiros uma maior penetração nos mercados. Disse o senhor
Presidente que tratando-se de uma experiência piloto, não deixa de envolver um certo risco mas
também é um facto que quem está nela ganha dinâmicas próprias que fazem capitalizar a sua
participação. ------- Informou ainda o senhor Presidente que no dia 17 de Maio teve lugar a festa
de aniversário do Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar e o encontro promovido pelo Grupo
Coral “Cantares de Alcáçovas”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Informou também que no dia 28 de Maio teve lugar o jantar de aniversário
do Sporting Clube de Viana do Alentejo e que no dia 29 de Maio reuniu o Conselho de
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Administração da Associação de Municípios do Alentejo Central. ------------------------------------------------------------------------ Informou ainda o senhor Presidente que no dia 30 de Maio
participou numa reunião com o senhor Presidente da República em Reguengos de Monsaraz,
onde estiveram representadas todas as Câmaras do Distrito de Évora. O tema tratado foi a Acção
Social e a Inclusão tendo o senhor Presidente da República defendido maior intervenção dos
Municípios na área social. O senhor Presidente da Câmara, nessa ocasião, referiu ter orgulho do
trabalho realizado neste Município, na vertente em causa. Disse que a opção ao longo dos anos
tem sido criar condições para reforçar a intervenção de quem está mais directamente no terreno,
designadamente as Misericórdias, as Creches, as Associações de Reformados, o Centro Social e
Paroquial, etc. Disse o senhor Presidente ter deixado claras as suas dúvidas sobre se no futuro a
intervenção poderá ser feita como até aqui tendo presente a asfixia financeira a que cada vez
mais os Municípios estão sujeitos. Disse o senhor Presidente que aquando da sua intervenção fez
também notar a contradição existente entre o que se pretende com o roteiro inclusão e os factos a
que assistimos de encerramento de vários serviços públicos, designadamente Centros de Saúde,
Maternidades, Postos de Correios e Escolas. A lógica da inclusão é precisamente contrária a esta
realidade pelo que o senhor Presidente disse ter expressado a sua opinião de que a não inclusão
em termos societários prende-se essencialmente com o não acesso ao emprego quer para as
pessoas menos jovens que vêm da actividade agrícola e não têm outra aptidão profissional, quer
para as camadas mais jovens com ou sem formação. Pelos presentes foi manifestado ao senhor
Presidente da República que independentemente das Autarquias estarem bem posicionadas para
intervir nas questões sociais, com o quadro actual tal não é possível atentos os constrangimentos
a que os Municípios estão sujeitos designadamente com a impossibilidade de aumentarem as
despesas com o pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Penetra informou que no dia 18 de Maio esteve presente na
Universidade de Évora, na assinatura dos protocolos decorrentes do programa FINICIA. ---------- Informou também que no dia 27 de Maio esteve presente em Alcáçovas num almoço com
militares que estiveram na Guiné. --------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Manuel Fadista disse ter estado em representação da Câmara na festa de
aniversário do Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar. -------------------------------------------------O senhor Vereador Costa da Silva perguntou ao senhor Vereador Penetra se na reunião de
assinatura dos protocolos do programa FINICIA se falou em questões de legalidade em termos
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da adesão dos Municípios. O senhor Vereador Penetra disse que estava presente o senhor
Secretário de Estado da Inovação e não foi levantada qualquer questão sobre essa matéria. -------------------- Disse ainda o senhor Vereador Costa da Silva, relativamente ao projecto da Olaria
Alentejana que lhe parece bastante interessante devendo ser desenvolvido e apadrinhado tendo
em conta a necessidade de ajuda que os oleiros têm até na perspectiva de alteração da lógica em
que tem funcionado, passando a ter um horizonte de mercado mais abrangente, com produtos
inovadores. - Quanto à visita do senhor Presidente da República à Região Alentejo, disse o
senhor Vereador Costa da Silva que tal demonstra que o interior não está a ser esquecido e
embora esta seja uma constatação simplista o facto é que pode causar incómodos tanto mais por
ser o Presidente da República a fazê-la. ------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador Rui Gusmão, relativamente ao projecto da Olaria, disse
que o considera bastante interessante dado que a olaria é nesta terra um cartão de visita pelo que
espera e deseja que os objectivos sejam alcançados. ------------------------------------------------------------------------ Quanto à visita do senhor Presidente da República à Região Alentejo, disse o
senhor Vereador Rui Gusmão que espera que a mesma dê algum resultado prático pois tem-se
assistido, por diversas vezes, à enumeração dos problemas mas sem qualquer consequência
quanto à sua resolução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou ter assinado duas declarações, uma para a Santa Casa
da Misericórdia de Viana e outra para a Associação Terra Mãe de Alcáçovas, comprometendo o
Município a financiar até 20% o montante da adjudicação respectivamente da Creche de Aguiar
e do Centro de Acolhimento em Alcáçovas. Tais declarações destinaram-se a integrar as
candidaturas ao Programa PARES (Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos
Sociais) e se os projectos vierem a ser aprovados, a comparticipação do referido programa é de
70%, a da Câmara iria até 20% e o restante será assegurado pela própria entidade. ------------------------------ O senhor Vereador Rui Gusmão perguntou se já havia algum desenvolvimento
acerca da questão colocada pelo público na última reunião, relativamente à instalação de uma
suinicultura na Zona do Palanque. O senhor Presidente informou que já foi pedida à Direcção
Regional do Ambiente a listagem de todas as captações de água licenciadas na zona e irá ser
verificado, em termos de todas as condicionantes do PDM qual a situação concreta para os três
locais pretendidos para instalação de suiniculturas. Posteriormente convocar-se-à a Comissão de
Vistorias envolvendo também o Delegado de Saúde, o Veterinário Municipal, a Direcção
Regional de Agricultura e a Direcção Regional do Ambiente. ------------------------------------------
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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) Comparticipação relativa à 24.ª Volta ao Alentejo em Bicicleta (alteração do
valor) – Em virtude de acertos nos montantes a pagar pela passagem da 24.ª Volta ao Alentejo
em Bicicleta, o senhor Presidente propôs que o montante de 1.700,00 €, deliberado na reunião de
15 de Novembro de 2005, seja alterado para 2.000,00 €, conforme solicitado pela Associação de
Municípios do Distrito de Évora. Esta proposta foi aprovada com quatro votos favoráveis e o
voto contra do senhor Vereador Rui Gusmão. -----------------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de apensação de processos (processo de contra-ordenação n.º 7/2006) – A
Câmara deliberou por unanimidade apensar os autos do processo de contra-ordenação n.º 7/2006
aos autos do processo de contra-ordenação n.º 6/2005. ------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de protocolo financeiro e de cooperação (Fundo de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas no concelho de Viana do Alentejo/apreciação de parecer juridico) – A
Câmara apreciou pareceres jurídicos relativos à possibilidade do Município assinar um protocolo
financeiro e de cooperação para constituição de um Fundo de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas no concelho, sendo os pareceres favoráveis. O senhor Presidente propôs a aprovação
do respectivo protocolo. Esta proposta foi aprovada com quatro votos favoráveis e a abstenção
do senhor Vereador Costa da Silva. No protocolo em causa intervêm as seguintes entidades,
além deste Município: Banco Espírito Santo, SA; Lisgarante – Sociedade de Garantia Mútua,
SA; ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e IAPMEI – Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento. -------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de transferência de verba 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:
* Associação de Jovens de Alcáçovas:
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- Inspecções médicas (época 2005/2006) – 105,00 €;
- Inscrições / Futsal – 137,00 €.
* Sporting Clube de Viana do Alentejo:
- Transporte – 741,60 €.
* Aeroclube de Ultraligeiros do Alentejo:
- Transporte – 369,36 €.
* Sociedade União Alcaçovense:
- Seguros / tiro – 49,50 €;
- Inscrições / tiro – 22,00 €.
Ponto nove) Proposta de transferência de verba pela realização de iniciativas – A Câmara
deliberou por unanimidade transferir as seguintes verbas: ----------------------------------------------- Para a Cul Artes – 250,00 €, pelas actividades desenvolvidas durante a semana da criança; ------- Para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar – 500,00 €, para aluguer de som para a festa do
seu 25.º aniversário; ------------------------------------------------------------------------------------------Para o Sporting Clube de Viana do Alentejo – 600,00 €, para comparticipação nas despesas da
festa do aniversário. ------------------------------------------------------------------------------------------Sem a presença do senhor Vereador Costa da Silva por ter declarado o seu impedimento, a
Câmara deliberou com quatro votos favoráveis transferir para o Sport Club Alcaçovense a
importância de 600,00 €, para a realização do torneio de futsal de verão. ----------------------------Ponto dez) Ratificação da 11.ª alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara ratificou por
unanimidade a 11.ª alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------------------Ponto onze) 6.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – A Câmara
aprovou por unanimidade a 6.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -----Ponto doze) 12ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a 12.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------Ponto treze) 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita – A Câmara aprovou por unanimidade a 1.ª
revisão ao Orçamento da Receita. -------------------------------------------------------------------------Ponto catorze) 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos – A Câmara aprovou por
unanimidade a 1.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos. --------------------------------------Ponto quinze) 1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por unanimidade a
1.ª revisão ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------------------------------
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---Ponto dezasseis) Ratificação de despacho autorizador de um Passeio TT, por parte da AJAL
– A Câmara ratificou por unanimidade um despacho do senhor Presidente, de 19 de Maio de
2006, autorizador de um Passeio TT por parte da AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas. ---------Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para o Grupo Motard “Os
Xananas” de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo
Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo a importância de 300,00 € como comparticipação
nas despesas de constituição da Associação. --------------------------------------------------------------------------------

--- 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,

