__________

CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 18/2006
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 23 / 08 / 2006
PRESENÇAS
PRESIDENTE : ESTÊVÃO MANUEL MACHADO PEREIRA
VEREADORES : JOÃO LUIS BATISTA PENETRA
ANTÓNIO FRANCISCO COSTA DA SILVA
HORA DE ABERTURA : 14,30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO : 17,45 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

- Manuel António Mendes Fadista, por motivo de férias.
- Rui Manuel Batista Varela Gusmão, por motivos
pessoais

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 22 / 08 / 2006
CAIXA ......................................................................................................................................................... 1.342,72 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ................................................................................... 766.804,36 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................... 515.452,11 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................. 2.085,30 €
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 .................................................................................................. 2.499,90 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 ................................................................................................ 40.354,67 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ....................................................................................... 66.213,92 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .......................................................................................... 45.658,01 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................... 38.439,54 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ............................................................................................................ 768.147,08 €
DOCUMENTOS .......................................................................................................................................... 1.881,06 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .................................................................................................................. 718.789,13 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................ 49.357,95 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos. Informou que os
senhores Vereadores Manuel Fadista e Rui Gusmão não podem estar presentes resta reunião
pelos seguintes motivos: O primeiro por se encontrar de férias e o segundo por motivos pessoais,
pelo que propôs a justificação das respectivas faltas. Por escrutínio secreto, do qual resultou
unanimidade, foram as faltas justificadas. -----------------------------------------------------------------O senhor Presidente propôs a inclusão na ordem de trabalhos do seguinte ponto adicional: -------14) Aprovação do 2.º auto de medição relativo à empreitada de remodelação do edifício dos
Paços do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------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 dezoito relativa à reunião ordinária realizada no dia
nove de Agosto corrente. -----------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente informou que
participou numa reunião do Conselho Directivo da AMCAL, relacionada com a contratação de
serviços de higiene e segurança no trabalho. -------------------------------------------------------------- Informou também o senhor Presidente que se começou o alcatroamento do parque de
estacionamento junto ao Cine-Teatro Vianense. ---------------------------------------------------------- O senhor Vereador Costa da Silva referiu ter conhecimento que o espólio do Cinema de
Alcáçovas se encontra em estado de degradação muito avançado, tendo perguntado o que
tenciona a Câmara fazer sobre o mesmo. O senhor Vereador Penetra referiu que quando a
Câmara adquiriu o imóvel não tiveram conhecimento da existência de qualquer equipamento,
indo a Câmara, no entanto, averiguar a situação. --------------------------------------------------------------- Perguntou também o senhor Vereador Costa da Silva qual a situação do espaço que o PCP
utilizava como sede em Alcáçovas, uma vez que, neste momento, o edifício onde o mesmo se
insere é propriedade da Câmara. O senhor Presidente referiu que vai verificar junto dos mesmos
qual a situação do espaço, inclusivamente se querem ou não mantê-lo. ------------------------------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
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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) Aprovação do 1.º auto de medição relativo à empreitada de remodelação do
edifício dos Paços do Concelho – A Câmara aprovou por unanimidade o 1.º auto de medição
relativo à empreitada de Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho, no montante de
14.780,62 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis) Abertura das propostas para adjudicação dos circuitos especiais de transportes
escolares para o ano lectivo de 2006/2007 – Na sequência da abertura de concurso limitado para
adjudicação dos circuitos especiais de transportes escolares para o ano lectivo de 2006/2007,
foram recebidas quatro propostas. A Câmara procedeu à sua abertura, tendo constatado o
seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta n.º 1, em nome de Joaquim Manuel Capinha Bacalas, Ld.ª, com sede em Viana do
Alentejo, o qual apresentou todos os documentos exigidos no ponto 7 do programa de concurso.
Propõe este concorrente efectuar o circuito n.º 1 de Viana do Alentejo, com um percurso de 44
quilómetros, pela importância de 0,40 € / Km; ------------------------------------------------------------ Proposta n.º 2, em nome de Mira Amante & Amante, Ld.ª, com sede em Viana do Alentejo, o
qual apresentou todos os documentos exigidos no ponto 7 do programa de concurso, com
excepção do exigido na alínea h) do mesmo ponto, ou seja, o documento comprovativo da
entrega da declaração periódica de rendimentos mais recentes para efeitos de IRC. O
representante desta empresa havia informado verbalmente que não iria apresentar este
documento, em tempo útil, por o mesmo se encontrar na posse do seu contabilista e este se ter
ausentado por motivo de férias. Propõe este concorrente efectuar o circuito n.º 2 de Viana do
Alentejo, com um percurso de 86 quilómetros, pela importância de 0,40 € / Km; -------------------- Proposta n.º 3, em nome de Manuel Francisco Paulino Guerreiro, residente em Alcáçovas, o
qual apresentou todos os documentos exigidos no ponto 7 do programa de concurso. Propõe este
concorrente efectuar o circuito n.º 1 de Alcáçovas, com um percurso de 60 quilómetros, pela
importância de 0,40 € / Km; --------------------------------------------------------------------------------- Proposta n.º 4, em nome de Manuel António Raimundo Azougado, residente em Alcáçovas, o
qual apresentou todos os documentos exigidos no ponto 7 do programa de concurso. Propõe este
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concorrente efectuar o circuito n.º 2 de Alcáçovas, com um percurso de 44 quilómetros, pela
importância de 0,40 € / Km. --------------------------------------------------------------------------------Assim, deliberou a Câmara por unanimidade adjudicar os circuitos números 1 de Viana e 1 e 2
de Alcáçovas aos respectivos concorrentes, por terem apresentado todos os documentos exigidos
e solicitar ao concorrente Mira Amante & Amante, Ld.ª a entrega do documento em falta, no
prazo de oito dias úteis, ficando a adjudicação do circuito a que concorreu condicionada à
apresentação do referido documento. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete) Concessão de licença para realização do 8.ª passeio de cicloturismo da Casa do
Benfica em Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade conceder à Casa do
Benfica em Viana do Alentejo licença para a realização do seu 8.º passeio de cicloturismo, dado
que os pareceres das entidades legalmente competentes são todos favoráveis à realização do
mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto oito) Proposta de aquisição de imóvel na Zona Industrial de Viana do Alentejo – Na
sequência de contactos já havidos anteriormente, a Câmara apreciou uma carta da senhora D.
Maria José Saldanha Pires na qual informa que aceita a proposta apresentada por esta Câmara
para a aquisição do imóvel implantado no lote n.º 27 na Zona Industrial de Viana do Alentejo.
Assim deliberou a Câmara, por unanimidade, adquirir o referido imóvel pela importância de
35.000,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------Informou o senhor Presidente que vários proprietários de lotes na ZIVA, já com imóveis
construídos, têm abordado a Câmara a perguntar se os podem vender, tendo esta respondido que
apenas autoriza a venda se for ela própria a comprar. Referiu que as regras a adoptar para estas
aquisições são duas: 1.ª - Os valores da construção são encontrados em avaliação conjunta entre
o dono e a Câmara. 2.ª - O preço do terreno é o mesmo pelo qual a Câmara o vendeu. -------------Dai há-de resultar um valor pelo qual a Câmara o vai adquirir. Este procedimento adopta-se a
esta situação, bem como a todas as outras que surgirem posteriormente. ---------------------------------Ponto nove) Pedido de parecer sobre o Grande Passeio de Cicloturismo do INATEL “3
Distritos” – Conforme pedido apresentado pela Câmara Municipal de Évora, deliberou esta
Câmara, por unanimidade, dar parecer favorável relativamente à realização do Grande Passeio de
Cicloturismo do INATEL “3 Distritos”. -------------------------------------------------------------------
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Ponto dez) Proposta de fixação das tarifas mínimas a cobrar pela instalação de divertimentos
na Feira D’Aires/2006 – A Câmara deliberou por unanimidade fixar os seguintes montantes
como base de licitação para a instalação de divertimentos na Feira D’Aires/2006: ------------------- Pistas de automóveis eléctricos de adultos .................................................... 650,00 €;
- Carrocéis e outros divertimentos de adultos .................................................. 275,00 €;
- Todos os divertimentos destinados a crianças ................................................ 115,00 €.
Deliberou também a Câmara que todos os interessados já com pedidos formulados nesta Câmara
para a instalação de qualquer tipo de divertimento na Feira D’Aires/2006, sejam contactados
para que procedam ao envio da proposta que entendam conveniente, em carta fechada, até ao
próximo dia 4 de Setembro, tendo por base os montantes agora fixados, a fim de serem abertas
na reunião camarária a realizar no dia 6 do mesmo mês. Foi também deliberado autorizar a
montagem na referida Feira apenas dos seguintes divertimentos: ------------------------------------------------------ De uma pista de automóveis de adultos; ----------------------------------------------------------------- De dois divertimentos de adultos (além da pista de automóveis); ------------------------------------- E de três divertimentos destinados a crianças, pelo que só serão autorizadas as montagens dos
que apresentarem as propostas mais elevadas, independentemente do tipo. --------------------------Deliberou ainda a Câmara que os adjudicatários façam um adiantamento de 50% do montante da
respectiva adjudicação até ao dia 15 de Setembro e que procedam ao restante pagamento até ao
dia da montagem do divertimento. ------------------------------------------------------------------------Ponto onze) 18.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a 18.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------Ponto doze) 10.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – A Câmara
aprovou por unanimidade a 10.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ----Ponto treze) 6.ª Proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais – A Câmara
aprovou por unanimidade a 6.ª proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais. -------Ponto catorze) Aprovação do 2.º auto de medição relativo à empreitada de remodelação do
edifício dos Paços do Concelho – A Câmara aprovou por unanimidade o 2.º auto de medição
relativo à empreitada de Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho, no montante de
19.321,96 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Presença de público – Estiveram presentes os senhores Nuno Cabral e seu filho Ricardo Cabral,
os quais perguntaram qual a situação do processo da suinicultura que pretendem instalar na Zona
do Palanque, em Viana do Alentejo, tendo o senhor Presidente referido que a Câmara não se
pôde ainda pronunciar sobre o mesmo uma vez que a Divisão de Administração Urbanística
ainda não o apresentou, supostamente por não estar ainda em condições de o fazer. -----------------------------

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas e quarenta e minutos,
tendo a minuta desta acta sido aprovada por unanimidade no final da reunião. -----------------------

Eu,

, Assistente Administrativo Especialista, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

