______________

CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 13/2010
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 09 / 06 / 2010
PRESENÇAS
PRESIDENTE : BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES : JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
JOSÉ MANUEL TELES LACERDA
JOSÉ JACINTO BENTO GRAVE
HORA DE ABERTURA: 14,30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 18,30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 04 / 06 / 2010
CAIXA ........................................................................................................................................................
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ..........................................................................

613,92 €

812.544,27 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430............................................................................................... 327.170,32 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431.............................................................................................. 28.889,28 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005270350................................................................................................... 4.445,30 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005455530.......................................................................................................

-€

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 0035/00005511750................................................................................................... 1.232,88 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330................................................................................................... 2.446,37 €
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 ............................................................................................... 1.862,10 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 .............................................................................................. 50.508,31 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ..................................................................................

16.192,37 €

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ......................................................................................... 120.368,84 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................ 130.212,08 €
B. E. S. – CONTA N.º 0007/00219692682 ................................................................................................ 50.778,20 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES .......................................................................................................

813.158,19 €

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .............................................................................................................

757.071,12 €

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ......................................................................................................... 56.087,07 €

-1-

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

09/06/2010

Fl.2

____________

__________

____________

__________

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) Aceitação de doação de livros entregues na Biblioteca de Alcáçovas; ------------------------------6) Ratificação da 12.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ---------------------------------------------7) 13.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; -----------------------------------------------8) 6.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------------9) 1.ª Proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais; --------------------------------------10) 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita (inclusão do saldo da gerência anterior); ------------------11) 1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa (inclusão do saldo da gerência anterior); -----------------12) 1.ª Proposta de revisão ao Plano Plurianual de Investimentos; -------------------------------------13) Proposta de participação na 28.ª edição da Volta ao Alentejo em Bicicleta e autorização para o
respectivo pagamento; ----------------------------------------------------------------------------------14) Pedido de prolongamento do horário de funcionamento do Bar da Casa do Benfica em Viana
do Alentejo; ----------------------------------------------------------------------------------------------15) Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às
Modalidades Desportivas; ------------------------------------------------------------------------------16) Proposta de transferência de verba para o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria
(obras no campo de jogos); -----------------------------------------------------------------------------17) Proposta de transferência de verba para o Alcáçovas Atlético Clube; -----------------------------18) Proposta de fixação das datas de abertura e encerramento das Piscinas Municipais de Viana
do Alentejo, bem como do respectivo horário de funcionamento e dos preços a praticar; ---------19) Pedido de empréstimo de M/L prazo (Centro Escolar); ---------------------------------------------O senhor Presidente propôs a inclusão na ordem de trabalhos do seguinte ponto adicional: --------20) Proposta de emissão de declaração de compromisso de apoio à Associação Terra-Mãe. ---------
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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 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 – Depois de lida e achada conforme, foi
aprovada por unanimidade a acta número doze relativa à reunião ordinária realizada no dia vinte e
seis de Maio último. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente informou ter
participado, no passado dia 29 de Maio, na festa de aniversário do Grupo Coral Feminino
“Cantares de Alcáçovas”. --------------------------------------------------------------------------------------- Informou também ter participado, no passado dia 31 de Maio, numa reunião do Conselho
Executivo da CIMAC. Entre outros assuntos, foi discutida a contratualização no âmbito do
QREN, nomeadamente a prorrogação de prazo dos avisos dos projectos passando de 15 de Julho
para 15 de Setembro por forma a aumentar a taxa de execução. ----------------------------------------- Informou também o senhor Presidente ter sido realizada uma reunião, no dia 2 de Junho, com a
C.P., na sequência de uma outra já realizada com a REFER. O assunto prende-se com as obras
que estão a ser realizadas na linha Casa Branca – Bombel, tendo estado representados os
Municípios de Viana, Cuba e Alvito e tendo estado também presente o adjunto do senhor
Presidente da Câmara de Beja. Foi colocada a questão da alternativa de transporte só existir a
partir de Beja e Évora ficando as outras localidades até aqui servidas pelo caminho de ferro,
privadas do transporte alternativo a menos que se desloquem a uma dessas cidades. ------------------ O senhor Vereador Paulo referiu que uma das solicitações apresentadas referiu-se à necessidade
de normalização da circulação ferroviária entre Beja e a Estação das Alcáçovas dado que este
troço não está a ser afectado pelas obras. Segundo a confirmação que recebeu, por mail, a
circulação vai ser regularizada nesta via. --------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou também ter participado no dia 3 de Junho, no Pavilhão Desportivo
de Viana, na entrega de prémios das finais nacionais da 2.ª e 3.ª divisões de ténis-de-mesa. --------- Informou ainda o senhor Presidente ter sido realizada no dia 8 de Junho uma reunião com a
senhora Directora do Centro de Emprego de Évora acerca de algumas questões que se estão a
colocar no âmbito dos novos contratos de emprego – inserção, pois dado que as candidaturas
passaram a ser analisadas em Lisboa, diminuiu a celeridade na resolução dos processos. ------------

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

09/06/2010

Fl.4

____________

__________

____________

__________

- O senhor Presidente salientou ainda a Festa da Primavera que decorrerá em Aguiar, entre 10 e 13
de Junho corrente e para a qual convidou os senhores Vereadores. --------------------------------------- Referiu ainda o senhor Presidente que irá passar pelo concelho a 2.ª etapa da 28.ª edição da
Volta ao Alentejo em Bicicleta, com uma partida em Viana e passagem por Alcáçovas. ------------- Quanto à Quinzena Cultural de Alcáçovas disse o senhor Presidente ter ficado com uma
impressão muito positiva quanto à globalidade deste evento. --------------------------------------------- Também o senhor Vereador José Manuel manifestou a mesma opinião. ------------------------------ O senhor Vereador José Jacinto referiu-se à situação dos esgotos da Lage que por motivo de
avaria das bombas que se encontram no Poço onde estes descarregam, frequentemente se
verificam alagamentos de fazendas naquela área. Perguntou este Vereador qual a perspectiva da
Câmara para solucionar este problema. ----------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Pereira referiu que de acordo com o que o Encarregado José Luis lhe
transmitiu, a última situação que aconteceu não teve a ver com qualquer avaria de bombas mas
sim com o facto de ter havido um entupimento na canalização. Foi assim uma situação pontual,
prontamente resolvida pelos Serviços Municipais. Quanto à pergunta do senhor Vereador José
Jacinto acerca de como pensa a Câmara resolver o problema, disse o senhor Vereador João Pereira
que a situação dos esgotos da Lage a que ele se refere é já muito antiga pelo que lhe parece
oportuno perguntar se a anterior Câmara, em 16 anos, não idealizou qualquer solução para o
problema e se o senhor Vereador José Jacinto, enquanto Presidente da Junta de Freguesia de
Alcáçovas durante 12 anos não reportou esse problema à Câmara para que fosse perspectivada
uma solução. É que se já houvesse alguma ideia para resolver a situação, seria oportuno analisá-la.
- O senhor Vereador José Jacinto referiu que enquanto Presidente da Junta de Freguesia informava
a Câmara do problema e esta resolvia-o mas era sempre uma situação temporária uma vez que a
solução não eliminava definitivamente o problema. Em sua opinião a situação requer um
levantamento técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Pereira disse que esta Câmara não fará menos que a anterior fazia por
forma a minimizar os incómodos dos munícipes, ou seja, assim que houver avaria nas bombagens
estará lá de imediato para resolver o problema. Contudo, sublinhou que a situação que
recentemente aconteceu não se ficou a dever a isto mas sim a um entupimento da canalização.
Disse ainda que em 7 meses não é possível à Câmara pensar numa solução eficaz para um
problema que se arrasta há anos e dai a sua pergunta sobre se haveria alguma coisa pensada pela
anterior gestão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O senhor Vereador José Jacinto disse que pelo modo de responder do senhor Vereador João
Pereira, percebe que as suas questões às vezes não são bem aceites pelo que doravante
provavelmente não as colocará. -------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Pereira disse não considerar ofensiva a resposta que deu pois parece-lhe
lógico que uma pessoa que durante tantos anos foi Presidente da Junta de Freguesia das Alcáçovas
tenha tido oportunidade de colocar esse problema aos eleitos da Câmara e que, em conjunto com o
Gabinete Técnico, pudessem ter equacionado alguma solução. ------------------------------------------- O senhor Presidente referiu que a partir de Julho as ETAR’s irão passar para a empresa que vai
gerir as águas, pelo que é importante ter o levantamento das deficiências dos equipamentos a fim
de o transmitir à empresa. --------------------------------------------------------------------------------------- Disse ainda o senhor Vereador João Pereira que as intervenções do senhor Vereador José Jacinto
são sempre bem vindas e que é de todo o interesse que traga para as reuniões aquilo que entender
que pode ser alterado no sentido de melhorar. --------------------------------------------------------------- O senhor Vereador José Jacinto disse congratular-se com a realização das pequenas obras a que
está a assistir em Alcáçovas e que há muito tempo vinha reivindicando, designadamente pequenos
arranjos nos arruamentos, nas azinhagas, pontões, etc.. ---------------------------------------------------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) Aceitação de doação de livros entregues na Biblioteca de Alcáçovas – A Câmara
aceitou por unanimidade a doação de livros à Biblioteca Municipal de Alcáçovas, efectuada por
diversos particulares. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Ratificação da 12.ª alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara ratificou por
unanimidade a 12.ª alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------------------------Ponto sete) 13.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a 13.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------------
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Ponto oito) 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 nove) 1.ª Proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais – A Câmara
aprovou por unanimidade a 1.ª Proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais. --------Ponto dez) 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita (inclusão do saldo da gerência anterior) – A
Câmara aprovou por unanimidade a 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, consubstanciada na
integração do saldo de Operações Orçamentais que transitou da gerência anterior, no montante de
1.159.696,67 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) 1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa (inclusão do saldo da gerência anterior) –
A Câmara aprovou por unanimidade a 1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, consubstanciada no
reforço no montante global do saldo de Operações Orçamentais que transitou da gerência anterior.
Ponto doze) 1.ª Proposta de revisão ao Plano Plurianual de Investimentos – A Câmara
aprovou por unanimidade a 1.ª Proposta de revisão ao Plano Plurianual de Investimentos. ---------Ponto treze) Proposta de participação na 28.ª edição da Volta ao Alentejo em Bicicleta e
autorização para o respectivo pagamento – A Câmara deliberou por unanimidade participar na
28.ª edição da Volta ao Alentejo em Bicicleta, ficando autorizado o pagamento de 5.000,00 €,
acrescido de IVA. A participação deste Município consiste na partida da 2.ª etapa de Viana do
Alentejo e na passagem por Alcáçovas. ----------------------------------------------------------------------Ponto catorze) Pedido de prolongamento do horário de funcionamento do Bar da Casa do
Benfica em Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o
prolongamento do horário de funcionamento do Bar da Casa do Benfica em Viana do Alentejo,
mediante recolha da autorização dos vizinhos para o efeito. ----------------------------------------------Ponto quinze) 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:
•

Casa do Benfica em Viana do Alentejo:
- Cicloturismo – 2.940,00 €.

•

Grupo Associativo de Jovens de Aguiar:
- Paintball – 1.226,60 €.

•

Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”:
- Ténis de Mesa – 4.098,80 €.
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Associação de Jovens de Alcáçovas:
- BTT – 1.814,40 €.

Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para o Centro Infantil do Imaculado
Coração de Maria (obras no campo de jogos) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir
para o Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria a importância de 1.500,00 €, destinada a
obras no campo de jogos. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para o Alcáçovas Atlético Clube – A
Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Alcáçovas Atlético Clube a importância de
500.00 €, para comparticipação nas actividades de 2010. -------------------------------------------------Ponto dezoito) Proposta de fixação das datas de abertura e encerramento das Piscinas
Municipais de Viana do Alentejo, bem como do respectivo horário de funcionamento e dos
preços a praticar – Sob proposta da Divisão de Acção Sócio-Educativa e nos termos do
Regulamento Municipal respectivo, a Câmara deliberou por unanimidade fixar que em 2010 o
periodo de funcionamento das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo será entre 19 de Junho e
12 de Setembro, das 10 às 20 horas, com encerramento à segunda-feira e com possibilidade do
horário ser alargado por despacho do senhor Presidente, em caso de situação excepcional de calor.
Foi deliberado, também por unanimidade manter os preços anteriormente praticados:
•

Até aos 10 anos, maiores de 65 anos e pensionistas – Isentos;

•

Dos 11 aos 16 anos:
- 1 utilização – 1,50 €;
- 10 utilizações – 12,50 €.

•

Dos 17 aos 65 anos:
- 1 utilização – 1,75 €;
- 10 utilizações 15,00 €.

Ponto dezanove) Pedido de empréstimo de M/L prazo (Centro Escolar) – A Câmara deliberou
por unanimidade contactar as Instituições de Crédito do concelho com vista à contratação de um
empréstimo de M/L prazo até ao montante de 1.100.000,00 € destinado ao financiamento da obra
do Centro Escolar de Viana do Alentejo. O prazo da operação será de 20 anos, o período de
diferimento será de 2 anos e a comissão que analisará as propostas será constituída por:
•

Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira;

•

António Joaquim Latas Pimenta, Técnico Superior (Gestão de Empresas);
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Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, Técnica Superior (Economia).

Ponto vinte) Proposta de emissão de declaração de compromisso de apoio à Associação
Terra-Mãe – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a emissão de declaração de
compromisso de apoio à Terra-Mãe no financiamento de 15% do total elegível da obra de
construção de Instalações do Gabinete de Acção Social de Alcáçovas, Intervenção Precoce e
Banco de Apoio. O montante elegível da obra é de 182.171,39 €, sendo a taxa de comparticipação
da Associação Terras Dentro de 75%, pelo que o montante do apoio declarado é de 27.325,70 €.

--- 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 mesma. -----------------------------------

Eu,

, Chefe da DAF, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

