______________

CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 15/2010
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 07 / 07 / 2010
PRESENÇAS
PRESIDENTE : BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES : PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
JOSÉ JACINTO BENTO GRAVE
TERESA MARIA PIRES PENETRA
HORA DE ABERTURA: 14,30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 20,00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

- JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA, Vereador, por
motivo de férias

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 01 / 07 / 2010
CAIXA ......................................................................................................................................................
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ..........................................................................

1.250,50 €
845.345,67 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430............................................................................................... 415.080,68 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431.............................................................................................. 50.439,65 €
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................................................................................................... 3.046,37 €
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 .............................................................................................. 70.245,71 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ..................................................................................

16.192,37 €

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................... 72.703,52 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 .......................................................................................... 80.880,67 €
B. E. S. – CONTA N.º 0007/00219692682 ................................................................................................ 50.778,20 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES .......................................................................................................

846.596,17 €

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

768.967,73 €

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ......................................................................................................... 77.628,44 €
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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 delegada e subdelegada em
matéria de administração urbanística; -------------------------------------------------------------------4) Aprovação da acta em minuta; --------------------------------------------------------------------------5) Proposta de atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso; ---------------------6) Conhecimento da renúncia ao mandato por parte do senhor Vereador Pedro Miguel Risso
Lopes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou a minuta do contrato de
fornecimento de água entre o Município de Viana do Alentejo e a AGDA – Águas Públicas do
Alentejo, S.A.; --------------------------------------------------------------------------------------------8) Ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou a minuta do contrato relativo à
cedência de infra-estruturas entre o Município de Viana do Alentejo e a AGDA – Águas
Públicas do Alentejo, S.A.; ------------------------------------------------------------------------------9) Manifestação da intenção de adjudicação de um empréstimo de M/L prazo para a obra de
construção do Centro Escolar de Viana do Alentejo; ------------------------------------------------10) Manifestação da intenção de adjudicação de um empréstimo de M/L prazo para a obra de
remodelação do Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo; -----------------------------------------11) Ratificação do despacho do senhor Presidente que nomeou um membro para a comissão de
análise das propostas relativas a dois empréstimos; -------------------------------------------------12) 14.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; ----------------------------------------------13) 2.ª Proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais. ------------------------------------O senhor Presidente informou que o senhor Vereador João Pereira se encontra de férias pelo que
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: ----14) 7.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; -----------------------------------15) Aprovação do auto de medição n.º 11, relativo à empreitada de execução das Piscinas
Municipais em Alcáçovas. --------------------------------------------------------------------------------
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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 – Depois de lida e achada conforme, foi
aprovada por unanimidade a acta número catorze relativa à reunião ordinária realizada no dia
vinte e três de Junho de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no
dia 25 de Junho, a sua secretária esteve em representação da Câmara na festa de final de ano do
Jardim de Infância de Viana do Alentejo e que no dia seguinte ele próprio esteve presente na festa
de final de ano do Centro Infantil do Imaculado Coração de Maria. Referiu que ambas as festas
decorreram de forma bastante positiva. --------------------------------------------------------------------- Informou também o senhor Presidente que no dia 30 de Junho foi realizada uma reunião com as
Associações Desportivas do concelho, com o objectivo de com elas discutir as alterações a
efectuar ao regulamento de apoio financeiro. O senhor Vereador José Jacinto foi convidado para
esta reunião mas não pode estar presente. Pretende-se efectuar um ligeiro ajuste nos montantes a
transferir, principalmente neste período mais difícil. Embora se deseje que estas pequenas
alterações não sejam entendidas apenas numa perspectiva economicista, é certo que em grande
parte são fruto do corte das transferências do Estado para este Município em cerca de 200.000
euros. Com a consciência de que não é uma medida popular, é importante que a mesma seja
tomada, podendo eventualmente ser temporária. A reunião com as Colectividades Desportivas já
teve lugar dado que iniciarão a próxima época em Setembro e deverão assumir os seus
compromissos em conformidade com esta nova realidade. De um modo geral os agentes
desportivos perceberam o contexto em que surge esta necessidade de ajustar o regulamento e
nenhuma das propostas de alteração que foram discutidas porá em causa o funcionamento das
Associações. -------------------------------------------------------------------------------------- --------------- O senhor Vereador José Jacinto agradeceu ao senhor Presidente o convite para participar na
reunião mas por motivos profissionais não pode comparecer, congratulando-se pelo facto de ter
decorrido da melhor forma. ----------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente disse ainda que se pretende imprimir um maior rigor ao acompanhamento das
transferências

efectuadas

extra-regulamento,

tencionando

criar

uma

comissão

de
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acompanhamento nesta área. ---------------------------------------------------------------------------------Questionado pela senhora Vereadora Teresa Penetra acerca da presença ou não de todas as
Colectividades Desportivas do concelho, nessa reunião o senhor Presidente respondeu que das de
maior dimensão não estiveram presentes a Sociedade União Alcaçovense, a Casa do Benfica em
Viana do Alentejo e o Sport Clube Alcaçovense. ---------------------------------------------------------- Informou também o senhor Presidente que nos dias 1 e 5 de Julho foram realizadas reuniões com
a empresa Águas Públicas do Alentejo. A reunião do dia 1 de Julho realizou-se nesta Câmara
Municipal, com técnicos da mesma, tendo sido feita uma abordagem mais operacional quanto ao
processo de transferência das águas. Na reunião do dia 5 de Julho participaram os Municípios da
Associação de Municípios do Alentejo Central e a abordagem foi feita quer na óptica da
Associação de Municípios quer na óptica de cada um dos Municípios em particular. Concluiu-se
existirem algumas

afinações ainda a efectuar, nomeadamente a nível da

avaliação dos

equipamentos e infra-estruturas do Município que passarão a ser geridos pela empresa mediante o
pagamento de uma renda e a nível da inclusão da ETAR de Aguiar que não estava contemplada na
transferência uma vez que a empresa partiu do princípio que em 2025 aquela freguesia teria
menos de 300 habitantes, facto que foi contrariado demonstrando a falácia deste raciocínio. ---------------- Informou ainda o senhor Presidente que também no dia 5 de Julho foi realizada uma
reunião com a empresa Construções Torrão, adjudicatária da obra de Construção da Piscina de
Alcáçovas. - O senhor Presidente informou também que no dia 6 de Julho tiveram início as aulas
de hidroginástica nas Piscinas Municipais de Viana, que no dia 17 de Julho o Grupo Coral e
Etnográfico de Viana promoverá o 32.º Encontro de Grupos Corais e que desde o dia 29 de Junho
estão a decorrer as aulas de adaptação ao meio aquático para crianças entre os 6 e os 12 anos. --------------------------- O senhor Presidente informou também ter estado presente nos espectáculos de
final de ano da Secção de Dança da Casa do Benfica em Viana do Alentejo e da Classe de Dança
da Associação Equestre de Viana do Alentejo, respectivamente nos dias 2 e 3 de Julho,
considerando as duas iniciativas de grande qualidade. ------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente deu conhecimento aos senhores Vereadores das mais
recentes informações acerca da matéria “alteração do posicionamento remuneratório dos
trabalhadores por via da opção gestionária”. Referiu que no site da IGAL foi recentemente
disponibilizado um despacho do Sr. Inspector-Geral através do qual resulta claro que as alterações
de posicionamento remuneratório referidas só são possíveis se o regime jurídico do SIADAP tiver
sido integralmente aplicado sob pena de responsabilidade criminal, tutelar, administrativa e
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financeira. Dado que neste Município, assumidamente não foi aplicado o SIADAP em 2006,
tendo esta informação sido transmitida à DGAL, encontra-se o mesmo integrado no conjunto de
Municípios que não poderiam utilizar a figura da opção gestionária. Disse o senhor Presidente que
embora ciente de que existiam riscos na tomada de tais deliberações, constatou que eram em
elevado número os Municípios que nas mesmas circunstâncias deste, estavam a recorrer a esse
expediente por forma a alterar o posicionamento remuneratório dos trabalhadores e nesse contexto
submeteu à Câmara as duas propostas de deliberação, uma em Dezembro de 2009 e outra a 6 de
Janeiro de 2010. --------------- Perante a posição expressa da IGAL e atento o modo como a recomendação é efectuada colocou
o senhor Presidente este assunto à consideração dos senhores Vereadores no sentido de ser
encontrada a melhor alternativa. Depois deste assunto ter sido bastante discutido resultou a
opinião unânime de que a execução das deliberações anteriormente referidas deverá ser suspensa
até que esta matéria seja clarificada. ------------------------------------------------------------------------- A senhora Vereadora Teresa Penetra disse que embora não tenha participado nas deliberações
anteriores sobre esta matéria considera que os trabalhadores deverão ser envolvidos e informados
até porque criaram expectativas de desenvolvimento nas suas carreiras que agora vão ver
frustradas. Considerou ainda que não deverão os Municípios desistir de tentar encontrar a solução
mais justa para os trabalhadores e que independentemente da Associação Nacional de Municípios
e dos Sindicatos efectuarem diligências nesse sentido, cada Município deverá por si tomar as
medidas que entender convenientes na tentativa de não permitir que os trabalhadores que não
tiveram qualquer culpa do facto do SIADAP não ter sido aplicado em determinado ano, se vejam
impossibilitados de progredir nas respectivas carreiras. --------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que irá convocar os trabalhadores para uma reunião no próximo
dia 13 às 9,00 horas no Cine-Teatro a fim de lhes ser explicado o ponto da situação sobre este
assunto. Para a referida reunião convidou os senhores Vereadores José Jacinto Grave e Teresa
Penetra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três) Conhecimento dos despachos proferidos no uso de competência delegada e
subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou conhecimento da
relação de despachos proferidos pelos senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara, no uso
de competência delegada e subdelegada em matéria de administração urbanística. - ------------------
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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 atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso –
Com base numa informação da Divisão de Acção Sócio-Educativa, a Câmara deliberou por
unanimidade atribuir os seguintes cartões do reformado, pensionista e idoso: ------------------------- Joaquim José Falé, de Viana do Alentejo; ----------------------------------------------------------------- Fausta Rosa Algarvio, de Aguiar. --------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Conhecimento da renúncia ao mandato por parte do senhor Vereador Pedro
Miguel Risso Lopes – A Câmara tomou conhecimento da renúncia ao mandato por parte do
senhor Vereador Pedro Miguel Risso Lopes, através de comunicação escrita que dirigiu ao senhor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete) Ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou a minuta de
fornecimento de água entre o Município de Viana do Alentejo e a AGDA – Águas Públicas
do Alentejo, S.A. – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente que
aprovou a minuta do contrato de fornecimento de água entre o Município de Viana do Alentejo e a
empresa Águas Públicas do Alentejo, S.A.. ---------------------------------------------------------------Ponto oito) Ratificação do despacho do senhor Presidente que aprovou a minuta do contrato
relativo à cedência de infra-estruturas entre o Município de Viana do Alentejo e a AGDA –
Águas Públicas do Alentejo, S.A. – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor
Presidente que aprovou a minuta do contrato de cedência de infra-estruturas entre este Município
e a empresa Águas Públicas do Alentejo, S.A.. -----------------------------------------------------------Ponto nove) Manifestação da intenção de adjudicação de um empréstimo de M/L prazo para
a obra de construção do Centro Escolar de Viana do Alentejo – Na sequência do pedido de
propostas às quatro instituições de crédito com agências neste concelho para contratação de um
empréstimo de M/L prazo até ao limite de 1.100.000,00 €, destinado ao financiamento da obra do
Centro Escolar de Viana do Alentejo, foi presente o mapa comparativo das condições
apresentadas por três instituições, não tendo apresentado proposta o Millennium BCP.
Responderam a Caixa Geral de Depósitos, o Santander Totta e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
do Guadiana Interior. A Câmara apreciou o conteúdo da informação e deliberou por unanimidade
manifestar a intenção de contratar o empréstimo junto do Banco Santander Totta por ter
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apresentado a proposta mais favorável e dar inicio ao mecanismo da audiência prévia. -----------------------------------------------Ponto dez) Manifestação da intenção de adjudicação de um empréstimo de M/L prazo para a
obra de remodelação do Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo – Na sequência do pedido
de propostas às quatro instituições de crédito com agências neste concelho para contratação de um
empréstimo de M/L prazo até ao limite de 500.000,00 €, destinado ao financiamento da obra de
remodelação do Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo, foi presente o mapa comparativo das
condições apresentadas por três instituições, não tendo apresentado proposta o Millennium BCP.
Responderam a Caixa Geral de Depósitos, o Santander Totta e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
do Guadiana Interior. A Câmara apreciou o conteúdo da informação e deliberou por unanimidade
manifestar a intenção de contratar o empréstimo junto do Banco Santander Totta por ter
apresentado a proposta mais favorável e dar inicio ao mecanismo da audiência prévia. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze) Ratificação do despacho do senhor Presidente que nomeou um membro para a
comissão de análise das propostas relativas a dois empréstimos – A Câmara ratificou por
unanimidade o despacho do senhor Presidente que nomeou o Assistente Técnico Francisco
Cardoso para integrar a Comissão de Análise das propostas relativas a dois empréstimos, em
virtude do período de férias de um dos membros inicialmente designados para o efeito, por
deliberação da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------Ponto doze) 14.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a 14.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------Ponto treze) 2.ª Proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais – A Câmara
aprovou por unanimidade a 2.ª proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais. --------Ponto catorze) 7.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – A Câmara
aprovou por unanimidade a 7.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. -------Ponto quinze) Aprovação do auto de medição n.º 11, relativo à empreitada de execução das
Piscinas Municipais em Alcáçovas - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o 11.º auto
de medição relativo à obra de construção das Piscinas Municipais de Alcáçovas, no montante de
44.952,58 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às vinte horas, tendo a minuta desta acta sido
aprovada por unanimidade no final da mesma. -------------------------------------------------------------

Eu,

, Chefe da DAF, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

