ACTA N.º 1
Aos nove do mês de Janeiro do ano dois mil e treze na Sala de Sessões, Edifício dos Paços do
Concelho desta cidade de Vendas Novas reuniu a Câmara Municipal tendo estado:
PRESIDENTE................

JOSÉ MARIA RODRIGUES FIGUEIRA

VICE-PRESIDENTE

ANTÓNIO MANUEL SERRALHA MENDES
JOÃO LUÍS TELHA DA SILVA
ANA SOFIA GASPAR AZENHA
PEDRO JOSÉ BARBAS MARTINS
CLAUDIA SOFIA DIAS MATEUS

AUSENTE ……………… MARIA DA NAZARÉ PEREIRA LANÇA
A reunião foi secretariada pelo Chefe da DAF, Hélder Páscoa Fernandes.

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a reunião eram 15 H 05.

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta da Vereadora Nazaré
Lança, ausente por motivos de saúde.
1. Ponto – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INFORMAÇÕES
Tomou a palavra o Presidente começando por desejar boas vindas ao Vereador Pedro Martins.
De seguida, informa que, no dia 27 de Dezembro de 2012, participou na sessão da Assembleia
Municipal, juntamente com o Vice-Presidente e a Vereadora Cláudia Mateus, no dia 3 de Janeiro
participou numa reunião com o Presidente do INAlentejo, para tratar de alguns aspetos
relacionados com a execução de projetos, verificando-se alguns atrasos nas verbas,
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nomeadamente no que se refere ao Centro Educativo. Ainda no dia 3 de Janeiro, participou numa
reunião com o diretor da região sul da EDP, Engenheiro Marmé, sobre problemas da ligação
definitiva de energia ao edifício do Municipio e no dia 7, juntamente com o Vice-Presidente e um
membro do Conselho de Administração da empresa Águas Públicas do Alentejo, deslocou-se à
Landeira para definir a localização da ETAR e Estação Elevatória da Landeira. Refere que
posteriormente virá à Câmara Municipal a declaração de interesse municipal, para depois a
empresa pedir a declaração de interesse público, pois o proprietário do terreno não quis entrar em
acordo no que se refere aos terrenos em causa.
Interveio a Vereadora Cláudia Mateus dando conhecimento que, tal como foi referido pelo
Presidente, no dia 27 de Dezembro participou na sessão da Assembleia Municipal.
Tomou a palavra o Vereador João Silva informando que também participou na sessão da
Assembleia Municipal, dando, de seguida, as boas vindas ao Vereador Pedro Martins.

2. PONTO – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 - Expediente

2.1.1 – Proposta de Aquisição de Serviços

Doc. 01/13

Presente Proposta do Sr. Presidente para a emissão de parecer para a celebração de um contrato de
prestação de serviços na modalidade de avença na área de educação ambiental.
Interveio o Vereador João Silva perguntando qual é a evolução, em termos de valor, do
financiamento do CEAMB.
Tomou a palavra o Presidente referindo que anteriormente, esta questão estava englobada no
protocolo e agora passou a ser tratado como uma aquisição de serviços.
O Vereador João Silva pergunta se na prática se vai verificar um agravamento da despesa.
O Presidente informa que não, pois é na mesma ordem de valores.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador João Silva e o
voto contra do Vereador Pedro Martins, atribuir parecer favorável à celebração do
Contrato para aquisição de Serviços.
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2.1.2 – Projeto “O interior precisa disto”

Doc. 02/13

Presente Proposta de Protocolo de colaboração a celebrar entre a Associação Comercial de Lisboa
– Câmara de Comércio e Industria Portuguesa, o NERE – Núcleo Empresarial da Região de
Évora, Associação Empresarial e o Municipio de Vendas Novas.
A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo.

2.1.3 – Comissão Municipal de Trânsito
 Presente a Acta da Reunião da Comissão Municipal de Trânsito, realizada em 21 de Dezembro
de 2012.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
 Presente proposta para que integre a Comissão Municipal de Trânsito de Vendas Novas, um
representante da Assembleia de Freguesia da Landeira, um representante da Junta de freguesia
da Landeira e um representante da Escola de Condução “Destake”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.

2.1.4 – Toponímia

Doc. 03/13

Presente proposta de designação toponímica a uma rua da cidade, designadamente Rua do
Ganhão.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.

2.1.5 - Banco BIC

P.º B-2

Presente carta do banco BIC a informar que a agência de Vendas Novas encerrou no dia 28 de
Dezembro. Presente também Informação n.º 1/2013 da Secção Financeira, a sugerir que se
proceda ao encerramento da conta existente no banco BIC.
A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o
encerramento da conta do Municipio, no Banco BIC.
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2.1.6 - Água de Todos

P.º A-3

Presente email referente à Assembleia geral da Associação Europeia para a Gestão Pública da
Água.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
2.1.7 – Redistribuição de pelouros

Doc. 04/13

Presente Edital n.º 2/2013, com a redistribuição de pelouros apresentada pelo Sr. Presidente.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

2.1.8 – Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP

P.º D-1

Presentes as escalas de turnos de serviço das farmácias do concelho para o ano de 2013.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
2.1.9 - Resumo Diário da Tesouraria
Presente o Resumo, respeitante ao dia 8 de Janeiro cujo saldo é de 328.348,07 € correspondendo
181.867,66 € a Dotações Orçamentais e 146.480,41 € a Dotações não Orçamentais.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Obras – Licenciamento
Com base nos pareceres emitidos pelas entidades intervenientes, bem como pelos técnicos
municipais, foram presentes os processos a seguir referenciados e que mereceram as seguintes
deliberações:


Proc. n.º 81/12, Reqº Nº 883/12 de Joaquim José Mendes Martins , presente projeto de
legalização de um edifício de r/c destinado a arrecadação e arrumos, sito na Estrada de
Canha, nº 17, em Vendas Novas.
Aprovado, por unanimidade, de acordo com o Parecer do Chefe da DAUA de 26 de
Dezembro de 2012, devendo ser levantado o respetivo auto.
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Proc. n.º 59/12, Reqº Nº 14/13 de José António Dias Ribeiro, presente projeto para
deliberação final, referente ao licenciamento de alterações e ampliação de um
estabelecimento comercial destinado a farmácia, sito na Av. da República, n.ºs 1, 3, 5 e 7 em
Vendas Novas.
Aprovado, por unanimidade, de acordo com o Parecer do Chefe da DAUA de 8 de
Janeiro de 2013.
INFORMAÇÃO PRÉVIA



Proc. n.º 7/12, Reqº Nº 898/12 de Francisco Salvador Martins, presente pedido de
informação prévia sobre a viabilidade de construção de uma garagem com a área de 25 m2,
sito na Rua Almirante Gago Coutinho, em Vendas Novas.
Aprovada a viabilidade, por unanimidade, de acordo com o parecer do Chefe da DAUA
de 26 de Dezembro de 2012, devendo informar-se o requerente.

3. PONTO – Período de Intervenção Aberto ao Público

Não houve intervenções do público.

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA
Para que as deliberações possam ter efeitos imediatos, foi elaborada uma minuta, que depois de
lida e colocada à votação, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, foi aprovada, por unanimidade.

FORMA DE VOTAÇÃO
Todas as deliberações tomadas na presente reunião foram objecto de votação nominal.

CONCLUSÃO DA ACTA
E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal encerrada
a reunião eram 15 H 35 sendo a presente acta assinada pelo Sr. Presidente, José Maria Rodrigues
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Figueira e por mim, Hélder Páscoa Fernandes, na qualidade de Chefe da DAF, que a redigi e
lavrei.
Os documentos identificados na presente acta são arquivados no maço de documentos respeitantes
ao ano de 2013.
O Presidente da Câmara Municipal

________________________________
O Chefe da DAF

_____________________________________________
Vendas Novas, 9 de Janeiro de 2013
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Aprovada, por ____________________, na reunião realizada em 03/04/2013.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

O Presidente

______________________________

Os Vereadores
António Manuel Serralha Mendes

______________________________

João Luís Telha da Silva

______________________________

Ana Sofia Gaspar Azenha

______________________________

Maria da Nazaré Pereira Lança

______________________________

Pedro José Barbas Martins

______________________________

Claudia Sofia Dias Mateus

_______________________________
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