__________

CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 27/2006
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 29 / 11 / 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 : 19,30 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 28 / 11 / 2006
CAIXA ............................................................................................................................................................................................ 1.616,34 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ............................................................................................................... 1.256.278,40 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430 ............................................................................................................................... 958.745,68 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431 ................................................................................................................................. 39.619,41 €
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 ................................................................................................................................. 13.686,84 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005511750 ................................................................................................................................. 1.232,88 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .................................................................................................................................. 2.450,57 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005672550 ...................................................................................................................................... 158,06 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950 ..................................................................................................................................... 739,03 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 ............................................................................................................................... 37.143,83 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ..................................................................................................................... 69.655,23 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ......................................................................................................................... 35.953,30 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 .......................................................................................................................... 50.877,58 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ......................................................................................................................................... 1.257.894,74 €
DOCUMENTOS ........................................................................................................................................................................... 1.881,06 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .............................................................................................................................................. 1.170.120,26 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ......................................................................................................................................... 87.774,48 €

O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos. --------------------1-
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Propôs a inclusão na ordem de trabalhos dos seguintes pontos adicionais: ---------------------------21) Aprovação de três estágios profissionais; ---------------------------------------------------------22) Proposta de prorrogação de prazo da empreitada de ampliação dos Paços do Concelho.
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 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 ordinária de 15 de Novembro de 2006 – Depois de
lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade a acta número vinte e cinco relativa à
reunião ordinária realizada no dia quinze de Novembro corrente. -------------------------------------Ponto dois) Aprovação da acta da reunião extraordinária de 24 de Novembro de 2006 – Depois
de lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade a acta número vinte e seis relativa à
reunião extraordinária realizada no dia vinte e quatro de Novembro corrente. -----------Ponto três) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no
dia 17 de Novembro participou em Coimbra numa reunião do Conselho Geral da Associação
Nacional de Municípios Portugueses. Sobressaiu desta reunião o parecer desfavorável quanto à
proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2007. Embora alguns membros do Conselho
tivessem defendido uma postura dos municípios mais visível quanto ao descontentamento em
relação à Lei das Finanças Locais e à proposta de Orçamento de Estado para 2007, o Presidente
do Conselho recomendou alguma contenção nas manifestações de descontentamento pela
probabilidade de poderem vir a ser mal interpretados. Disse o senhor Presidente que esta foi a
opinião oficial que saiu do Conselho Geral com a qual está solidário embora considere que as
reacções dos municípios poderiam ser de facto mais visíveis. ------------------------------------------- O senhor Presidente informou que no dia 20 de Novembro participou numa reunião do
Conselho Directivo da Associação de Municípios do Alentejo Central. ------------------------------- Informou também que no dia 21 de Novembro participou numa reunião em que estiveram
presentes o Arquitecto Pedro, o Eng.º Godinho e representantes da empresa Rui Ribeiro que está
a executar a empreitada de ampliação dos Paços do Concelho. Nessa reunião foi manifestada à
empresa uma grande preocupação pelos atrasos de execução da obra sendo notoriamente
insuficiente a carga de mão-de-obra utilizada para o tipo de obra em causa. A empresa, em
resposta a esta nossa preocupação, referiu que iria tentar até ao final do ano executar o máximo
possível da obra. Perante este cenário não há qualquer garantia relativamente ao final da obra. A
preocupação é reforçada pelo facto de existir para esta obra um contrato-programa com
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financiamento de 50% tendo a Comissão de Coordenação informado já que estando a execução
física da referida obra totalmente prevista para 2006, a despesa entregue para além de Dezembro
poderá vir a não ser considerada. O senhor Presidente informou que será entregue na Comissão
de Coordenação a reprogramação financeira embora não existam garantias de aprovação da
mesma. A empresa foi disto informada, tendo sido bem sublinhados os inconvenientes do atraso
da obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou também que no dia 21 de Novembro participou numa reunião da
Comissão Regional de Turismo tendo sido a primeira realizada após o acto eleitoral. A este
propósito o senhor Presidente referiu que das impugnações interpostas que já tiveram decisão,
todas foram improcedentes. Disse o senhor Presidente que nesta reunião foram aprovados os
documentos previsionais de 2007 e aprovada uma moção que defende a existência de apenas
uma Região de Turismo para o Alentejo contrariamente ao que sobressai da proposta de Lei do
Governo que prevê a transformação das Regiões de Turismo existentes em dez Agências
Regionais de Turismo prevendo para a Região Alentejo a existência de duas. ------------------------ O senhor Presidente informou também que participou numa vistoria ao Cemitério de Aguiar,
conjuntamente com o Arquitecto Pedro e com um Técnico do Centro de Saúde. Disse o senhor
Presidente que esta vistoria é um imperativo legal para se poder proceder ao lançamento do
concurso da empreitada de ampliação do referido Cemitério. A Direcção Regional do Ambiente,
apesar de convocada, não pôde comparecer. --------------------------------------------------------------O senhor Presidente referiu ainda que no próximo dia 12 de Dezembro se irá comemorar o
trigésimo aniversário do Poder Local Democrático e que por esse motivo a Associação Nacional
de Municípios Portugueses está a organizar um congresso a ter lugar no Parque das Nações,
numa das salas do Pavilhão Atlântico em que estará patente uma exposição temática das
actividades dos municípios ao longo destes trinta anos. Foi endereçado o convite a todos os
Vereadores para a participação nesta iniciativa. Ainda a este propósito, o senhor Presidente
referiu que a Associação de Municípios do Distrito de Évora, cujo Conselho Directivo reuniu a
24 de Novembro e cuja Assembleia Intermunicipal reuniu a 27 de Novembro, irá promover uma
iniciativa de carácter distrital, no dia 11 de Dezembro. Nesta iniciativa prevê-se a realização de
um encontro para aprovação de um documento de exaltação do Poder Local e um desfile até ao
Governo Civil de Évora a fim de o entregar à Senhora Governadora. Está a Associação a
equacionar a possibilidade de também incluir no desfile algumas viaturas das Câmaras que
aderirem à iniciativa. Igualmente foi formalizado o convite a todos os Vereadores. -----------------
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-- O senhor Presidente reiterou por fim o convite para a inauguração da Mostra de Doçaria que
terá lugar amanhã, cerca das 18 horas, em Alcáçovas. --------------------------------------------------- O senhor Vereador Costa da Silva, ainda a propósito das Regiões de Turismo, disse que há três
anos atrás, aquando da constituição da Associação das Regiões de Turismo do Alentejo (ARTA)
já havia uma proposta para a criação de uma única Região de Turismo do Alentejo, no
pressuposto de que as Regiões de Turismo trabalhassem para o mercado nacional e a ARTA
trabalhasse para o mercado internacional. Este modelo parece-lhe funcional em contraposição
com as duas agências agora preconizadas. O senhor Presidente confirmou que a proposta de
criação das Agências implica a extinção das Regiões de Turismo. O senhor Vereador Costa da
Silva referiu não concordar com este modelo e não lhe encontrar qualquer utilidade prática. ------- Este Vereador, referindo-se a diversas iniciativas de Municípios do Alentejo, todas agendadas
para o próximo fim de semana, sugeriu alguma tentativa de concertação a fim de não se
prejudicarem umas às outras. ------------------------------------------------------------------------------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 Vereador Penetra 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 protocolo com a Associação Terras Dentro, no âmbito do Programa
Leader + – A Câmara aprovou por unanimidade uma proposta de protocolo a celebrar no âmbito
do Programa Leader + com o Município de S. Miguel e a Associação Agro-Hortelã, em Cabo
Verde. O protocolo fundamenta-se num projecto de formação de recursos humanos do Município
de S. Miguel na área da produção das compotas, conservas e geleias e na introdução no mercado
Caboverdiano das compotas produzidas no Alentejo. ---------------------------------------------------Ponto sete) Ratificação das alterações aos circuitos especiais de transportes escolares,
inicialmente aprovados a 9 de Agosto de 2006 e ratificação dos procedimentos decorrentes da
alteração dos mesmos circuitos – O senhor Presidente explicou que tendo os circuitos especiais
de transportes escolares sido aprovados pela Câmara a 9 de Agosto de 2006, houve que
introduzir nos mesmos algumas alterações que provocaram acréscimos na quilometragem
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proposta. Estes acréscimos fundamentam-se sobretudo em duas ordens de razões: A primeira
prende-se com a necessidade de reduzir despesas com o pessoal e consequentemente com o facto
da Câmara ter deixado de efectuar determinados transportes tendo-os “diluído” pelos taxistas
adjudicatários dos circuitos. A segunda tem a ver com o teor do despacho do enriquecimento
curricular que prevendo aplicação diferenciada aos alunos, provoca que por exemplo duas
crianças residentes no mesmo monte saiam da escola a horários diferentes tendo que ser
transportadas em dois momentos quando anteriormente se efectuava apenas uma viagem. Em
face destas necessidades, os circuitos tiveram que ser ajustados e hoje o que se submete à
Câmara é a ratificação dessas alterações e procedimentos subsequentes, designadamente a nível
de pagamentos aos taxistas. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------Ponto oito) Proposta de deliberação final relativa ao processo de contra-ordenação n.º 11/2006
(arguido Joaquim Samarra dos Anéis) – Foi presente o processo de contra-ordenação n.º
11/2006 no qual é arguido o senhor Joaquim Samarra dos Anéis. A Câmara apreciou a proposta
da instrutora do referido processo e deliberou por unanimidade: ----------------------------Condenar o arguido pela prática da contra-ordenação “não entrega imediata do livro de
reclamações, no estabelecimento Churrasqueira 3 Bicas, ao utente Abel de Pinho Silveira no dia
11 de Maio de 2005, às 12h 45m, quando este o solicitou”. --------------------------------------------Que o arguido seja admoestado nos seguintes termos: “Deve cumprir a legislação aplicável,
nomeadamente os preceitos legais dos quais resulta a obrigatoriedade de facultar imediatamente
ao utente o livro de reclamações do estabelecimento de que é titular sempre que por este é
solicitado, sob pena de, não o fazendo, vir a ser-lhe instaurado o competente processo contraordenacional, podendo ser-lhe aplicadas as coimas a que houver lugar”. ------------------------------ Que a publicação desta condenação seja efectuada num jornal de expansão nacional ou local, a
expensas do arguido e após a presente decisão se tornar definitiva. -----------------------------------Ponto nove) Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Acção Social Escolar – A
Câmara deliberou por unanimidade atribuir os seguintes subsídios no âmbito da Acção Social
Escolar a alunos da EBI/JI de Alcáçovas (almoço e livros / escalão A): ------------------------------- Bruno Alexandre Pais Santana; ---------------------------------------------------------------------------Paulo Alexandre Pais Santana. ---------------------------------------------------------------------------Ponto dez) Pedidos de licença de exploração de duas máquinas de diversão no estabelecimento
Shaker’s Bar em Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade e com base no
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parecer favorável da G. N. R., deferir dois pedidos de licença de exploração de máquinas de
diversão a instalar no estabelecimento Shaker’s Bar, em Viana do Alentejo. ---------Ponto onze) Aprovação do auto de medição n.º 2 relativo à empreitada de execução de
sistemas de rega e iluminação pública no Jardim do Rossio, em Alcáçovas – A Câmara
aprovou por unanimidade o segundo auto de medição relativo à empreitada de execução de
sistemas de rega e iluminação pública no Jardim do Rossio, em Alcáçovas, no montante de
7.695,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto doze) Aprovação do auto de medição de trabalhos a mais relativos à empreitada de
arranjos exteriores nos Loteamentos do Chão do Mocho, Quinta do Marco e Fazenda da Anta
– A Câmara apreciou a justificação técnica dos trabalhos imprevistos, elaborada pela fiscalização
da empreitada de Arranjos Exteriores nos Loteamentos do Chão do Mocho, Quinta do Marco e
Fazenda da Anta em 25 de Julho de 2006. Esta justificação vinha acompanhada do respectivo
auto de medição enviado pela empresa adjudicatária a 10 de Novembro de 2006, no montante de
11.520,53 €. A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o referido auto. ------------------------Ponto treze) 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: - Sporting Clube de Viana do Alentejo:
* Futsal (inscrições) – 671,00 €;
* Futebol (inscrições) – 4.072,00 €;
* Futebol (exames médicos) – 1.470,00 €;
* Seniores (transporte) – 492,10 €;
* Juniores (transporte) – 29,60 €;
* Juvenis (transporte) – 325,60 €;
* Infantis (transporte) – 263,44 €;
* Escolas (transporte) – 251,60 €;
* Futsal (transporte) – 204,24 €.
- Alcáçovas Atlético Clube:
* Futsal (inscrições) – 1.342,00 €.
- Aeroclube de Ultraligeiros do Alentejo:
* Transporte – 81,03 €.
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Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para grupos participantes na VII Mostra de
Doçaria – A Câmara deliberou por unanimidade transferir 250,00 € para cada entidade
participante no programa cultural da Mostra de Doçaria/2006:
- Grupo Coral Cantares de Alcáçovas;
- Grupo Coral Trabalhadores de Alcáçovas;
- Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense, pela participação do Grupo Coral “Paz e
Unidade”;
- Sociedade União Alcaçovense, pela participação da Banda Filarmónica.
Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromáquica
Alcaçovense – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Tauromáquica
Alcaçovense a importância de 400,50 €, por actividades realizadas por ocasião da feira anual de
Alcáçovas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dezasseis) 33.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a 33.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. --------------------------------Ponto dezassete) 10.ª Proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais – A Câmara
aprovou por unanimidade a 10.ª proposta de alteração ao Plano de Actividades Municipais. -----Ponto dezoito) 15.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – A Câmara
aprovou por unanimidade a 15.ª proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ----Ponto dezanove) Proposta de fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem – Nos
termos do art.º 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a Câmara deliberou por unanimidade
fixar em 0,25% a taxa municipal de direitos de passagem. Este percentual será aplicado à
facturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações
electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, aos clientes finais na área do município. --------Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios do Distrito
de Évora (Projecto “Elevadores”) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a
Associação de Municípios do Distrito de Évora a importância de 102,49 € relativa à participação
deste município no projecto “Elevadores”. ----------------------------------------------------------------
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Ponto vinte e um) Aprovação de três estágios profissionais – A Câmara deliberou por
unanimidade aprovar os seguintes estágios profissionais que terão inicio a 1 de Dezembro
próximo e duração de nove meses:
- Glória Isabel Vinagre Lebre, Licenciada em História;
- Mário Gonçalo Louro Grave, Licenciado em Economia;
- Sofia Isabel Panóias Cabecinha, Licenciada em Ensino Básico – 1.º ciclo.
Ponto vinte e dois) Proposta de prorrogação de prazo da empreitada de ampliação dos Paços
do Concelho – Foi presente um pedido de prorrogação do prazo da empreitada de ampliação dos
Paços do Concelho por mais 45 dias. A Câmara, por ter necessidade de esclarecimentos a prestar
quer pela fiscalização da obra quer pela firma adjudicatária, nada decidiu sobre este pedido
tencionando apreciá-lo com a máxima brevidade e após esclarecimento das dúvidas que nesta
data subsistem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Eu,

, Chefe da DAF, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,
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