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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 13/2006
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 14 / 06 / 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 : 22,00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 13 / 06 / 2006
CAIXA ............................................................................................................................................................. 63,45 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ................................................................................... 831.480,04 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................... 588.132,05 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................ 24.802,34 €
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 .................................................................................................. 6.924,54 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ........................................................................................ 66.213,92 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................... 48.566,74 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ............................................................................................ 38.379,14 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................. 831.543,49 €
DOCUMENTOS ........................................................................................................................................... 1.881,06 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ................................................................................................................... 759.497,28 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................
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72.046,21 €
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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: ------------------------------------------24) Proposta de marcação de estacionamento para deficiente, em Aguiar. ---------------------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 doze relativa à reunião ordinária realizada no dia trinta
e um de Maio último. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente referiu que na
semana anterior decorreram as iniciativas da Semana da Criança tendo envolvido todos os alunos
dos Jardins de Infância e Escolas do 1.º ciclo do concelho. Decorreram actividades em 5 dias
consecutivos e no dia 1 de Junho estiveram na Quinta da Joana mais de 400 crianças. O
encerramento desta semana ocorreu no dia 3 de Junho com uma apresentação da Escola de
Música, também na Quinta da Joana. ----------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou também que no dia 2 de Junho decorreu uma reunião da
Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Distrito de Évora. Já anteriormente
havia sido equacionada a hipótese de redução da quota dos Municípios associados mas como
nesse dia não estavam representados muitos dos Municípios, a questão foi então discutida no dia
2 de Junho com a presença de todas as Câmaras à excepção de Mora e Alandroal. A proposta
apresentada pelo Conselho Directivo da Associação e que foi aprovada consubstancia-se na
redução da quota de 1% para 0,75% e é efectiva para quem tem as comparticipações em dia,
concretamente os Municípios de Viana, Redondo e Vendas Novas. Os Municípios que têm
dividas para com a Associação continuarão a pagar 1% de quota sendo 0,75% o montante normal
e 0,25% a amortização da divida. --------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente referiu que no dia 3 de Junho, no Cine-Teatro, decorreu a cerimónia de
lançamento de um livro de Ulisses Rolim, não tendo havido muita participação. --------------------- O senhor Presidente referiu também que no dia 4 de Junho decorreu em Alcáçovas a festa do
Espírito Santo e que no dia 6 de Junho foi realizada na Câmara Municipal da Moita a reunião de
avaliação da última Romaria a Cavalo. Além das Câmaras Municipais da Moita e Viana, esteve
também representada a Associação Equestre Moitense. O balanço efectuado foi bastante positivo
embora tenham sido apontadas por nós algumas deficiências em termos organizativos.
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Claramente a nossa estrutura de acolhimento mostrou-se subdimensionada para a quantidade de
participantes na iniciativa. Contudo, a Associação Equestre Moitense nunca conseguiu informar
sobre o número exacto de cavalos que chegariam a Viana. Disse o senhor Presidente que na
reunião ficou manifestada a intenção deste Município no sentido de alargar esta iniciativa,
transformando-a num acontecimento ligado à arte equestre. Foi também manifestado o interesse
de envolver a Associação Equestre de Viana no alargamento do evento e foi perguntado à
Associação Equestre Moitense se estará disposta a continuar na promoção da iniciativa. Pelo
representante da referida Associação foi transmitido que se irão realizar eleições pelo que será
prematuro tomar agora qualquer posição. --------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou ainda ter participado no dia 8 de Junho
como eleito do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses numa
reunião no Porto à qual se seguiu, à noite, uma festa comemorativa dos 30 anos do Poder Local
Democrático. ----------------- O senhor Presidente referiu também que nos dias 9, 10 e 11 de
Junho decorreu em Aguiar a Festa da Primavera. Talvez com menos público nos espectáculos
relativamente ao ano anterior, verificou-se contudo que as iniciativas ligadas ao desporto tiveram
maior participação. A Festa da Primavera continua-se a revelar um evento solidificado e pronto
para evoluir em anos futuros. ----- O senhor Presidente referiu-se ainda a uma reunião promovida
pelo Governo Civil de Évora na qual participaram os senhores Vereadores João Penetra e Costa
da Silva, acerca das novas imposições relativas ao transporte e encaminhamento de doentes
urgentes. Disse o senhor Presidente ter muitas reservas sobre o que irá acontecer no nosso
concelho pois os bombeiros para poderem responder às novas exigências terão que se dotar de
meios técnicos e humanos. Na sua opinião a situação de Alcáçovas é ainda mais preocupante
pois a Junta de Freguesia que até agora tem resolvido as situações com as ambulâncias de que
dispõe vai passar a poder fazer apenas o transporte de doentes para consultas ou exames não
podendo mais efectuar o socorro a doentes urgentes. Disse o senhor Presidente que esta é uma
importante matéria para reflexão e para acompanhamento tendo em conta que a Junta de
Freguesia de Alcáçovas prestava um serviço à população que vai ter que deixar de prestar. -------------------------------------------------- O senhor Vereador João Penetra referiu-se à reunião promovida pelo Governo Civil de Évora
no passado dia 6 de Junho tendo obtido a informação de que a partir do próximo dia 19 de Junho
o Alentejo ficará abrangido pelo INEM. Esta situação que à primeira vista até é positiva revela
um tratamento desigual do Alentejo comparativamente com as outras regiões do país, pois ficará
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dependente de Lisboa e Vale do Tejo. O helicóptero de emergência existente para toda esta zona
está situado em Tires com os inconvenientes que daí advêm em termos de distância. Disse o
senhor Vereador João Penetra que o preocupa muito o facto das ambulâncias locais não puderem
fazer socorro pois os bombeiros de Viana ainda têm hipótese de ficar integrados no modelo que
agora se preconiza mas a Junta de Freguesia de Alcáçovas muito dificilmente conseguirá
certificar as suas ambulâncias e formar o pessoal necessário. ------------------------------------------------------ O senhor Vereador Costa da Silva disse que foi bastante importante a participação na
referida reunião no Governo Civil de Évora tendo ficado claro para si que o aumento da área de
abrangência do INEM vai trazer problemas a este concelho. Disse este Vereador que o preocupa
bastante a confusão que se irá gerar a partir do dia 19 de Junho quando passarem a estar
implementados novos modelos de funcionamento que a população desconhece em absoluto.
Disse também que na referida reunião foi visível a descoordenação total entre bombeiros e
INEM bem como a desconfiança existente entre as duas entidades. Os bombeiros manifestaram,
aliás, o seu desacordo pois nem sequer foram ouvidos quanto à alteração que vai já ser
implementada. O senhor Vereador Costa da Silva referiu ainda que o sistema de ambulâncias de
Alcáçovas não é legal na perspectiva do INEM. Além das pessoas não terem formação adequada
para efectuar socorro, as ambulâncias também não estão certificadas. Os senhores Vereadores
João Penetra e Costa da Silva informaram que já transmitiram estas preocupações ao senhor
Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas. ---------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador Rui Gusmão disse que o que está em causa não é a
alteração do modelo em si mas sim o facto de haver ambulâncias na Junta de Freguesia de
Alcáçovas que têm vindo a prestar um serviço bastante útil à população e que vão deixar de o
poder prestar. Sugeriu este Vereador que a Câmara possa sensibilizar os bombeiros para, atento
o contexto actual, poderem criar em Alcáçovas uma Delegação. O senhor Vereador Costa da
Silva disse que há 4 ou 5 anos quando iniciou as campanhas eleitorais fez uma proposta nesse
sentido e que foi muito mal aceite pelos próprios bombeiros. O senhor Presidente da Câmara
confirmou

as

tentativas

para

levar

à prática essa situação, embora sem qualquer resultado prático. ---------------------------------------- O senhor Vereador Costa da Silva informou que no dia 6 de Junho o senhor Director do Centro
de Saúde solicitou que a Câmara fornecesse os dados dos residentes nos montes deste concelho a
fim de prevenir eventuais evacuações tendo em conta as previsíveis vagas de calor. O senhor
Presidente disse a este propósito que essa informação foi solicitada telefonicamente à Câmara
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tendo sido respondido que a mesma deverá ser dirigida à GNR dado ser a entidade que dispõe
dos elementos requeridos. -----------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Costa da Silva referiu-se ainda a um tema que considera muito sensível e que
se prende com a permanência de população de etnia cigana junto ao Santuário da Sr.ª D’Aires.
Disse este Vereador que esta questão lhe foi colocada por algumas pessoas que lhe relataram que
naquela zona estão permanentemente ciganos, ora uns ora outros. Relataram-lhe igualmente
algumas situações desagradáveis que decorrem da sua presença, designadamente o facto de
tomarem banho no tanque completamente nus, o facto de circularem na estrada com animais e
sem quaisquer cuidados, o facto de fazerem barulho durante os actos de culto no Santuário, o
facto de utilizarem os sanitários da Junta de Freguesia existentes no local, deixando-os em
péssimas condições, o facto de deixarem lixo espalhado por todo o lado. Disse ainda este
Vereador que sendo o Santuário da Sr.ª D’Aires um elemento estratégico para o concelho, a
presença dos ciganos naquela zona é contrária a esta lógica e o factor de atractividade que se
pretende fica bastante prejudicado. A sugestão deste Vereador é no sentido de ser arranjado um
espaço alternativo, longe do Santuário. Disse que em Alcáçovas estão-se a retirar os ciganos da
zona da Gamita transferindo-os para Vale de Tanques. O senhor Presidente da Câmara referiu
que os ciganos na Sr.ª D’Aires é um problema de sempre. Efectivamente de há 10 ou 12 anos a
esta parte eles têm vindo a tentar aproximar-se da vila, pretendendo instalar-se na zona
industrial. A Câmara não tem permitido essa situação por considerar que é sempre melhor
estarem fora do que dentro da vila. Quanto ao facto de haver sempre ciganos na zona da Sr.ª
D’Aires, a situação real não é bem essa pois por vezes há semanas consecutivas em que não se
vêem no local. A situação de permanência junto ao Santuário agrava-se principalmente em três
situações: ---------------------- Na festa de Abril, agora com maior incidência desde que
recomeçou a Romaria a Cavalo;
- Na feira anual em Setembro;
- Quando há casamentos ciganos.
Disse o senhor Presidente que deve ser reconhecido o bom trabalho que a GNR tem feito nesta
matéria, quer impedindo a permanência do mesmo grupo por mais que 2 ou 3 dias quer
obrigando-os a limpar o local antes de se retirarem. O senhor Presidente referiu que se se
encontrar um espaço alternativo, poderá ser proibida a sua permanência no terreno envolvente à
Sr.ª D’Aires. Esse local alternativo tem que ser ponderado pois o terreno onde funcionou o
depósito de entulhos, na Estrada de Vila Nova, encontra-se bastante próximo da malha urbana,
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somente a cerca de 300 metros, pelo que não parece ser boa ideia aproximá-los da vila. ------------ O senhor Vereador Rui Gusmão disse não saber quais os terrenos que a Câmara tem e que
possam vir a servir para o efeito mas acha que para a vila de Viana é bom que estejam na Sr.ª
D’Aires pois têm lá condições mínimas que lhes permitem viver de acordo com os seus costumes
e além disso estão longe da vila não incomodando a população. O senhor Vereador Costa da
Silva sugeriu como local alternativo o terreno da antiga lixeira, entre Viana e Alcáçovas,
modificando a vedação lá existente e criando condições mínimas designadamente em termos de
água e instalações sanitárias. O senhor Vereador João Penetra disse concordar com a ideia de
mudança do local embora lhe pareça que a sugestão do terreno da antiga lixeira pode não ser a
melhor dado a proximidade da Estrada Nacional. O senhor Presidente disse que irá falar a este
propósito com o senhor Comandante da GNR a fim de avaliar as possibilidades de alteração do
local destinado à permanência temporária dos ciganos. -------------------------------------------------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 Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas – O senhor
Presidente apresentou a proposta de novo Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas,
explicando que as alterações relativamente ao Regulamento em vigor não são muitas mas são
importantes e inserem-se numa lógica de contenção de cedência das viaturas municipais com o
objectivo de reduzir o trabalho extraordinário dos motoristas cujo horário passará brevemente a
ser por turnos. Os senhores Vereadores Costa da Silva e Rui Gusmão sugeriram algumas
alterações pontuais que foram eceites pelos restantes membros. Votada a proposta final de
Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas, foi a mesma aprovada por unanimidade. ------Ponto seis) Aprovação da revisão de preços relativa à empreitada de Arranjos Exteriores nos
Loteamentos da Quinta do Marco, Chão do Mocho e Fazenda da Anta – A Câmara aprovou
por unanimidade e após confirmação do Eng.º Civil Domingos Rocha, a revisão de preços
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relativa à empreitada de Arranjos Exteriores nos Loteamentos da Quinta do Marco, Chão do
Mocho e Fazenda da Anta, no montante de 1.580,60 €. ----------------------------------------------------------Ponto sete) Proposta de alteração da designação “Zona Oficinal de Alcáçovas” para “Zona
Industrial de Alcáçovas” – Pretendendo a Câmara Municipal alterar a designação do
Loteamento Industrial de Alcáçovas de “Zona Oficinal de Alcáçovas” para “Zona Industrial de
Alcáçovas”, solicitou parecer jurídico sobre as formalidades a que esta alteração estaria sujeita.
O parecer jurídico foi hoje presente e analisado concluindo no sentido de que é suficiente a
deliberação da Câmara no sentido da alteração da designação dado que tem legitimidade para o
efeito pois é titular do respectivo alvará. Com a presente alteração da designação do Loteamento
mantêm-se todas as condições e especificações do alvará. Assim, tendo em conta a informação
supra referida, deliberou a Câmara por unanimidade alterar a designação de “Zona Oficinal de
Alcáçovas” para “Zona Industrial de Alcáçovas”. --------------------------------------------------------------------------Ponto oito) 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 600,00 € para apoio nas despesas da II
Concentração Motard que terá lugar nos dias 23 a 25 de Junho corrente, em Viana do Alentejo. Ponto nove) Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe – Lar e Centro
de Acolhimento para Crianças e Jovens – A Câmara deliberou com quatro votos favoráveis
transferir para a Associação Terra Mãe – Lar e Centro de Acolhimento para Crianças e Jovens, a
importância de 600,00 € como comparticipação nas despesas de organização de um cortejo de
oferendas a realizar em Alcáçovas no dia 29 de Julho. O senhor Vereador João Penetra não
esteve presente dado ter comunicado o seu impedimento. ----------------------------------------------Ponto dez) Proposta de deliberação final relativa aos processos de contra-ordenação n.ºs
6/2005 e 7/2006 (apensados) – Relativamente à proposta de deliberação final quanto aos
processos de contra-ordenação n.ºs 6/2005 e 7/2006 (apensados), a Câmara deliberou por
unanimidade dar por integralmente reproduzida a proposta da senhora Instrutora, constante do
seguinte:
- Que o arguido José Fernando Caetano Trole seja condenado pela prática da contra-ordenação
de exercício da função de vendedor ambulante de fruta, sem que possuísse cartão de vendedor
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ambulante para o concelho de Viana do Alentejo, no dia 6 de Julho de 2005, na Rua Padre
Américo, na freguesia e concelho de Viana do Alentejo;
- Que o arguido José Fernando Caetano Trole seja condenado pela prática da contra-ordenação
de exercício da função de vendedor ambulante de fruta, sem que possuísse cartão de vendedor
ambulante para o concelho de Viana do Alentejo, num dia da semana de 26 de Junho de 2005 a 2
de Julho de 2005, em hora e local que se desconhece mas numa rua próxima da Rua Padre
Américo, na freguesia e concelho de Viana do Alentejo;
- Que seja aplicada a coima única de 125,00 € acrescida de 11,18 € de custas, 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 e
calculadas da seguinte forma: - três notificações via postal, respectivamente nos montantes de
3,71 €, 3,73 € e 3,74 €, o que perfaz um total de 136,18 €. --------------------------------------------Ponto onze) Informação sobre inicio do Processo de Inquérito e nomeação da respectiva
secretária – A Câmara tomou conhecimento de que no dia 7 de Junho corrente teve inicio a
instrução do processo de inquérito relativo ao desaparecimento de ráfia e determinado por
deliberação da Câmara Municipal de 17 de Março de 2005. Nos termos da proposta da
inquiridora do processo, a Câmara nomeou a funcionária Daniela Conceição Banha Palhais,
Assistente Administrativo Principal, para exercer as funções de secretária. -------------------------Ponto doze) Proposta de transferência de verba para o Sport Club Alcaçovense – A Câmara
deliberou com quatro votos favoráveis transferir para o Sport Club Alcaçovense a importância de
250,00 € como comparticipação na aquisição de equipamento (projector de imagens e sistema de
som) para o salão multiusos da colectividade. Não esteve presente o senhor Vereador Costa da
Silva por ter declarado o seu impedimento. --------------------------------------------------------------Ponto treze) Proposta de transferência de verba para comparticipação nas despesas da
Romaria do Espírito Santo e Nossa Senhora da Esperança (paróquia de Alcáçovas) – A
Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Paróquia de Alcáçovas a importância de
600,00 € como comparticipação nas despesas de realização da Romaria do Espírito Santo e
festas em honra de Nossa Senhora da Esperança que decorreram no passado dia 4 de Junho. -----------Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Associação Terras Dentro – A
Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Terras Dentro a importância de
350,00 € como comparticipação nas despesas de comemoração do 15.º aniversário. ----------------
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Ponto quinze) Proposta de arquivamento do processo de contra-ordenação n.º 8/2005 (José
Filipe Parreira Galego) – Relativamente ao processo de contra-ordenação n.º 8/2005 no qual é
arguido o senhor José Filipe Parreira Galego, a Câmara deliberou por unanimidade determinar o
arquivamento dos autos uma vez que se encontram totalmente pagas a coima e as custas do
referido processo. -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) Proposta de atribuição de um cartão do reformado, pensionista e idoso – Com
base numa informação da Divisão de Animação Sócio-Educativa, a Câmara deliberou por
unanimidade atribuir o cartão de reformado, pensionista e idoso ao munícipe de Viana do
Alentejo – Carlos José Santos Pereira. --------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de revogação da deliberação de 15/02/2006 através da qual foi
aprovado o Projecto de Regulamento Municipal da Tabela de Taxas e Licenças – Com base
numa informação do Chefe da Divisão de Administração Urbanística, a Câmara deliberou por
unanimidade revogar a deliberação tomada a 15 de Fevereiro de 2006, através da qual aprovou o
projecto de Regulamento Municipal da Tabela de Taxas e Licenças, cuja apreciação pública foi
publicitada pelo aviso n.º 818/2006, publicado na II Série do Diário da República n.º 60,
apêndice n.º 28, de 24 de Março de 2006 (pags 74 a 82). A necessidade de revogação da referida
deliberação surge pelo facto de não se encontrarem regulamentados os artigos 3.º n.º 2, 25.º n.º 3,
53.º n.º 3 e 116 n.º 5, todos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro na actual redacção e
ser necessário proceder a essa regulamentação conforme oficio da Provedoria de Justiça,
recebido na Câmara a 13 de Março de 2006. ----------------------------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de aprovação do novo Projecto de Regulamento Municipal da Tabela
de Taxas e Licenças – A fim de dar cumprimento ao mencionado no oficio da Provedoria de
Justiça, recebido na Câmara a 13 de Março de 2006, pelo Chefe da Divisão de Administração
Urbanística foi apresentado um novo projecto de Regulamento Municipal da Tabela de Taxas e
Licenças. A Câmara aprovou-o por unanimidade pelo que será enviado para publicação em
Diário da República para apreciação pública. -------------------------------------------------------------------Ponto dezanove) Proposta de abertura de concurso para cessão de exploração do Bar da
Piscina Municipal de Viana do Alentejo e aprovação dos respectivos programa de concurso e
caderno de encargos – A Câmara deliberou por unanimidade abrir concurso para cessão da
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exploração do Bar da Piscina Municipal de Viana do Alentejo. Também por unanimidade foram
aprovados o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos. ---------------------------------------A Câmara designou por unanimidade o júri que procederá à abertura das respectivas propostas:
* Presidente – Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira.
* Vogais Efectivos – Francisco António Dias Cardoso e Ana Maria Saldanha Fialho Anéis,
ambos com a categoria de Assistente Administrativo Especialista.
* Vogal Suplente – Maria de Fátima Vaqueira Viegas Lopes, Assistente Administrativo
Especialista. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto vinte) Fixação das datas de abertura e encerramento da Piscina Municipal de Viana do
Alentejo, bem como do horário a praticar – Com base no respectivo regulamento, a Câmara
deliberou por unanimidade estabelecer o seguinte relativamente à Piscina Municipal de Viana do
Alentejo:
* Data de abertura no corrente ano – 24 de Junho;
* Data de encerramento no corrente ano – 10 de Setembro;
* Horário a praticar – das 10 h às 20 h, podendo o senhor Presidente da Câmara prorrogá-lo
pontualmente atendendo a circunstâncias especiais, designadamente eventuais vagas de calor;
* Encerramento semanal – Segunda-Feira. ---------------------------------------------------------------Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento Municipal
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:
* Para o Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses” / Ténis de Mesa / Transporte –
1.269,00 €;
* Para a Sociedade União Alcaçovense / Ténis de Mesa / Transporte – 19,44 €;
* Para a Casa do Benfica em Viana do Alentejo / Cicloturismo / Transporte – 349,38 €.
Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para a CulArtes (obras de reparação na
sede) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a CulArtes a importância de
1.500,00 € destinada a obras na respectiva sede. ------------------------------------------------------------------Ponto vinte e três) Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa
Alcaçovense (actividades durante a semana da criança) – A Câmara deliberou por unanimidade
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transferir para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense a importância de 125,00 € como
comparticipação nas actividades de dança e hip hop durante a semana da criança. -----------------Ponto vinte e quatro) Proposta de marcação de estacionamento para deficientes em Aguiar –
Em conformidade com a sugestão da fiscalização municipal, a Câmara deliberou por
unanimidade reservar uma zona de estacionamento para veiculo portador de distico de deficiente
na Urbanização Forno do Tijolo, Rua A, lote 16, em Aguiar. --------------------------------------------Presença de público – Esteve presente a senhora D. Maria Júlia Gonçalves Oliveira, residente
na Rua Padre Luis António da Cruz, em Viana do Alentejo, queixando-se mais uma vez de pelo
facto de não estar proibido o estacionamento frente à sua habitação e a rua ser mais estreita
naquele local, com grande frequência a sua parede e beirado são danificados com a passagem de
veículos. Relatou que inclusivamente ontem lhe foi arrancado o fio da electricidade dado que
havia veículos estacionados e os que circulam naquela rua insistem em passar naquela zona mais
estreita. A senhora D. Maria Júlia insistiu que para a resolução do problema bastaria a proibição
de estacionamento para dois veículos pois na parte restante da rua, que é mais larga, a questão
não se coloca. A senhora recordou que na última vez que colocou este problema numa reunião
de Câmara ficou com a sensação de que havia boa vontade em o resolver mas até agora continua
tudo na mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente, a este propósito, referiu que a situação que se passa naquela rua é comum à
maior parte das ruas da parte mais antiga da vila. Concretamente quanto ao caso em apreço, o
senhor Presidente disse que a fiscalização municipal foi verificar ao local e concluiu isso mesmo,
ou seja, que para excepcionar aquela situação, haveria que tomar em conta também todas as
outras semelhantes a ela. Disse ainda o senhor Presidente que aquando da reformulação da
sinalização rodoviária na vila colocaram-se duas hipóteses para as ruas mais estreitas: Manter a
circulação nos dois sentidos e proibir o estacionamento ou permitir a circulação num só sentido
permitindo o estacionamento nesse mesmo sentido. O senhor Presidente sublinhou que em
questões desta natureza há sempre pelo menos dois interesses antagónicos pois para os
moradores a situação é desagradável pelos motivos já expostos mas por exemplo aos
comerciantes agrada-lhes a possibilidade de estacionamento perto dos estabelecimentos. -----------------------------------
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O senhor Vereador Costa da Silva disse conhecer o local em causa e considerar perfeitamente
justificável a proibição do estacionamento frente à habitação da senhora. ---------------------------O senhor Presidente referiu que irá pedir novamente à fiscalização que reverifique a situação. A
senhora D. Maria Júlia disse estranhar que apenas a opinião da fiscalização possa ter peso
quando a situação está à vista de todos. Disse que irá então aguardar mais uma vez, lamentando a
não resolução do problema até à data. -------------------------------------------------------------------------- Estiveram também presentes os senhores Nuno Cabral e seu filho Ricardo Cabral, na
qualidade de requerentes do licenciamento de uma suinicultura na zona do Palanque em Viana
do Alentejo, assunto que motivou a presença de público na reunião da Câmara Municipal
realizada no dia 17 de Maio de 2006. O senhor Nuno Cabral disse que no local em causa
estiveram recentemente a Jurista da Câmara e o senhor Fiscal Municipal pelo que pretende agora
saber se já há alguma situação de novo em relação a este processo uma vez que a Câmara havia
dado parecer favorável à localização da suinicultura e depois suspendeu-o. ----------------------------------------------------O senhor Presidente referiu que o processo na Câmara está exactamente no ponto em que ficou
quando foi deliberado suspender o parecer favorável quanto à localização e comunicado esse
facto quer à Direcção Regional de Agricultura quer à Direcção Regional do Ambiente. Disse
ainda o senhor Presidente que à Direcção Regional do Ambiente foi ainda pedida a indicação dos
furos e poços licenciados naquela zona a fim de serem verificadas as distâncias. A Direcção
Regional do Ambiente ainda não enviou esta informação pelo que quando o Chefe da Divisão de
Administração Urbanística estiver na posse de todos os elementos, dará a sua informação que
virá à reunião de Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------Os senhores Nuno Cabral e Ricardo Cabral disseram ter dificuldade em perceber o que se passou
com este processo pois têm em seu poder pareceres favoráveis das entidades licenciadoras e a
própria Câmara também havia emitido parecer favorável à localização. -----------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que após a emissão do parecer favorável da Câmara, foi
esse parecer questionado por diversos moradores naquela área que estiveram presentes na
reunião da Câmara de 17 de Maio de 2006 e referiram que o parecer favorável não deveria ter
sido emitido pelos argumentos constantes de uma petição que na altura entregaram. Perante este
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cenário e nessa mesma reunião a Câmara deliberou suspender o parecer favorável já dado e
reverificar todo o processo a fim de concluir se efectivamente o parecer pode ser posto em causa.
Os senhores Vereadores Costa da Silva e Rui Gusmão sublinharam a posição correcta que em
seu entender a Câmara tomou no sentido de se salvaguardar e pedir esclarecimentos sobre todo o
processo dado que foram levantadas dúvidas. -----------------------------------------------------------Os senhores Nuno Cabral e Ricardo Cabral referiram que irão tentar junto da Direcção Regional
do Ambiente que a resposta à solicitação da Câmara sobre as captações de água licenciadas, seja
dada o mais rapidamente possível. --------------------------------------------------------------------------

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas, 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,

