__________

CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 24/2006
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 31 / 10 / 2006
PRESENÇAS
PRESIDENTE : ESTÊVÃO MANUEL MACHADO PEREIRA
VEREADORES : JOÃO LUIS BATISTA PENETRA
MANUEL ANTÓNIO MENDES FADISTA
ANTÓNIO FRANCISCO COSTA DA SILVA
RUI MANUEL BATISTA VARELA GUSMÃO
HORA DE ABERTURA : 14,30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO : 18 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 30 / 10 / 2006
CAIXA ......................................................................................................................................................... 1.256,46 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ................................................................................ 1.205.505,20 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................... 900.521,73 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................. 23.558,06 €
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 .................................................................................................. 1.700,57 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005672550 ...................................................................................................... 158,06 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 ................................................................................................ 55.738,97 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ....................................................................................... 66.213,92 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 .......................................................................................... 43.538,66 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ........................................................................................... 57.974,32 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES .......................................................................................................... 1.206.761,66 €
DOCUMENTOS .......................................................................................................................................... 1.881,06 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................... 1.134.792,71 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ........................................................................................................ 71.968,95 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos. ---------------Ponto um) Aprovação da acta relativa à reunião ordinária de 18 de Outubro de 2006 – Depois
de lida e achada conforme, foi aprovada com quatro votos favoráveis a acta número vinte e dois
relativa à reunião ordinária realizada no dia dezoito de Outubro corrente. Absteve-se o senhor
Vereador Rui Gusmão por não ter estado presente. -----------------------------------------------------Ponto dois) Aprovação da acta relativa à reunião extraordinária de 25 de Outubro de 2006 –
Depois de lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade a acta número vinte e três
relativa à reunião extraordinária realizada no dia vinte e cinco de Outubro corrente. ---------------Ponto três) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente referiu-se à
inauguração do Hot Spot junto da Piscina Municipal de Viana, no passado dia 20 de Outubro. ---- O senhor Presidente informou que conjuntamente com o senhor Vereador Penetra participou
numa reunião da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Distrito de Évora,
no passado dia 23 de Outubro. ------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente referiu-se ainda à realização de uma reunião na Câmara, no passado dia 24
de Outubro, com o Sporting Clube de Viana, cujo tema foi o Programa “O Primeiro Relvado”. A
este propósito o senhor Vice-Presidente informou que o Presidente do referido clube já o havia
abordado no sentido de ser avaliada a possibilidade da Câmara se candidatar ao referido
Programa a fim de ser colocado relvado no campo de futebol de Viana. Disse o senhor VicePresidente que nessa ocasião transmitiu-lhe a sua opinião pessoal no sentido de que a referida
obra não era prioritária tanto mais porque implicava um compromisso para a Câmara de 25% da
despesa total. Com a escassez de recursos financeiros, parece não fazer sentido a Câmara estar a
integrar-se num projecto desta natureza quando em simultâneo tem que priorizar, de entre as
acções próprias que gostaria de realizar, quais as que vão de facto avançar. Concordaria com o
envolvimento da Câmara neste processo se a candidatura fosse do Sporting de Viana e a Câmara
financiasse uma parte do projecto, em moldes semelhantes aos que comunicou ao Sport Club
Alcaçovense, mediante solicitação semelhante. O senhor Presidente, ainda a este respeito, disse
que na reunião realizada com o Sporting foi dito que a colocação de relvado no campo de futebol
de Viana não era concerteza uma obra prioritária. O Programa “O Primeiro Relvado” tem
financiamento de 75% por parte do Poder Central e as candidaturas têm que ser apresentadas
pelas Câmaras Municipais. Foi claramente transmitido que não era intenção da Câmara
candidatar-se ao Programa. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente referiu ainda que no dia 26 de Outubro, a convite da Região de Turismo de
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Évora, esteve presente no Festival de Gastronomia de Santarém. Nesta grande iniciativa, que vai
já na 26.ª edição, esteve presente um representante do artesanato local, concretamente o oleiro
António José Lagarto. ---------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vice-Presidente informou que nos dias 25 e 26 de Outubro esteve presente numa
conferência sobre ordenamento do território e revisão dos Planos Directores Municipais. A
iniciativa decorreu na Covilhã e foi organizada pela Associação Nacional de Municípios
Portugueses. Estando nós a iniciar o nosso processo de revisão do PDM, esta participação
revelou-se bastante útil. Um outro assunto tratado na conferência foi a Rede Natura 2000. -------- O senhor Vereador Rui Gusmão disse não ter podido estar presente na inauguração do Hot Spot
por motivos profissionais. Disse saber que a participação foi reduzida apesar do grande empenho
quer da Câmara quer da Associação de Municípios do Distrito de Évora no sentido da
divulgação da iniciativa. O senhor Presidente, a este propósito, disse que a Associação de
Municípios procedeu ao envio dos convites institucionais e a Câmara procurou que assistissem à
inauguração os alunos das escolas para que ficassem a perceber como poderiam usufruir do
equipamento instalado. Devido ao dia de chuva intensa, só foi possível a presença de duas
turmas de 10.º ano. -- O senhor Vereador Rui Gusmão referiu-se ao que consta na acta da
reunião de 18 de Outubro na qual não esteve presente e que em relação à sua intervenção na
reunião de 4 de Outubro é dito pelo senhor Vereador Costa da Silva que o colocar da questão
não lhe parece inocente, tendo o senhor Presidente da Câmara concordado com esta opinião. O
senhor Presidente clarificou mais uma vez esta questão dizendo que por ter falado de improviso
no almoço dos idosos não consegue agora reproduzir todas as palavras que proferiu na ocasião.
Contudo, o sentido que quis dar à sua intervenção foi que apesar de algumas pessoas não
concordarem com este modo de proceder, a Câmara considera que a faixa etária a que as
iniciativas se destinam continua a merecer toda a atenção e mais uma vez este ano – e não
porque é ano de eleições como no ano passado foi argumentado – se estava a realizar o habitual
almoço. As vozes discordantes, tal como já foi explicado numa reunião anterior, vêm sobretudo
de alguns dirigentes de associações de Alcáçovas que consideram que a haver cortes eles
deveriam ser uniformes, penalizando igualmente associações e idosos. A Câmara continua a
achar que não e a defender que esta faixa etária deverá ser a última a sofrer as consequências das
restrições que se fazem sentir. -------------- O senhor Vereador Costa da Silva referiu que a
expressão “inocente” foi usada por si e mais não quis significar do que a intenção do senhor
Vereador Gusmão de trazer à discussão politica este assunto. O senhor Presidente sublinhou que
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as iniciativas para os idosos se resumem em três acções por ano, concretamente o passeio anual
com almoço, as marchas em que participam 30 a 40 pessoas suportando a Câmara os custos das
roupas e eventuais deslocações e a semana do idoso que termina com um almoço com o qual
apenas existe a despesa da compra dos produtos pois a confecção é oferecida por algumas
senhoras idosas e por trabalhadoras da Câmara que se disponibilizam para o efeito. A par destas
iniciativas há, ao longo do ano, a promoção das actividades das Associações de Reformados do
concelho que agora com a alteração do Regulamento de cedência de viaturas passam a usufruir
de apenas duas deslocações anuais em contraposição com as cinco a sete que vinham sendo
habituais. O senhor Presidente referiu também que o cartão social atribuído pelo Município tem
incidência sobretudo nesta camada da população. O senhor Vereador Costa da Silva sublinhou a
sua opinião de não estar contra as iniciativas com os idosos e quando pela primeira vez falou
sobre esse assunto perguntou foi quais os critérios para a participação nas viagens tendo-lhe sido
dito que não havia critérios e que todos os inscritos iam. O senhor Presidente disse a este
respeito que a percentagem de idosos que participa nestes eventos e que eventualmente não têm
dificuldades financeiras é de tal modo diminuta que não vai agravar substancialmente as
despesas. --------------------------------------------- O senhor Vereador Costa da Silva referiu que o
poço da Zona do Poço Novo em Alcáçovas se encontra abandonado tornando-se perigoso pela
possibilidade de ocorrência de alguma queda. O senhor Vereador Fadista disse saber que a Junta
de Freguesia de Alcáçovas mandou retirar a cobertura de poço com a finalidade de a mesma ser
arranjada pelo que não sabe ao certo se esse trabalho já foi executado. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro) 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 de competência subdelegada em
matéria de administração urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco) 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 seis) Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio
Financeiro às Actividades Culturais – A Câmara deliberou por unanimidade transferir as
seguintes verbas no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Actividades Culturais:
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* Sociedade União Alcaçovense:
- Escola de Música / 3.º trimestre de 2006 – 220,08 €;
- Banda de Música / 3.º trimestre de 2006 – 2.597,25 €;
- Transporte – 78,81 €.
Ponto sete) Proposta de transferência de verbas no âmbito do Regulamento de Apoio
Financeiro às Modalidades Desportivas – Sem a presença do senhor Vereador Costa da Silva
por ter declarado o seu impedimento, a Câmara deliberou com quatro votos favoráveis transferir
as seguintes verbas para o Sport Club Alcaçovense, no âmbito do Regulamento de Apoio
Financeiro às Modalidades Desportivas:
* Futebol / inscrições – 3.666,00 €;
* Futebol sénior, escolas, infantis, tiro, ténis de mesa / exames médicos – 2.310,00 €.
Ponto oito) Apreciação de dois pedidos de licença de exploração de máquinas de diversão
(ambos relativos ao Bar dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo) – Relativamente a
dois pedidos de licença de exploração de máquinas de diversão no Bar dos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo e atentos os pareceres da GNR, a Câmara deliberou por
unanimidade manifestar a intenção de indeferimento, dando de imediato inicio ao mecanismo de
audiência prévia. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense
(ampliação e remodelação do edifício sede) – A Câmara deliberou por unânimidade transferir
para a Sociedade União Alcaçovense a importância de 20.000,00 €, como comparticipação na
obra de ampliação e remodelação do edifício-sede. -----------------------------------------------------Ponto dez) Ratificação da 27.ª alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara ratificou por
unanimidade a 27.ª alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------------------Ponto onze) 13.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – A Câmara
aprovou por unanimidade a 13.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ----Ponto doze) 28.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a 28.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. ---------------------------------

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito horas, tendo a minuta desta acta
sido aprovada por unanimidade no final da reunião. ------------------------------------------------------
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, Chefe da DAF, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

