ACTA N.º 2

Aos vinte e três 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 assistência à família.

1. Ponto – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INFORMAÇÕES
Tomou a palavra o Presidente informando que, no dia 16 de Janeiro, participou na reunião com
algumas coletividades, nomeadamente o Grupo de Cantares e Música Popular Portuguesa dos
Reformados de Vendas Novas, o Rancho Folclórico da Landeira, o Grupo de Danças e Cantares
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dos Pioneiros de Vendas Novas e o Racho Folclórico das Piçarras, no dia 18 de Janeiro,
juntamente com a Vereadora Cláudia Mateus, participou numa reunião com a direção da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas e no dia 21 participou
numa reunião com a Associação de Desenvolvimento Local “Vendas Novas, Porta do Alentejo,
ADL”.
Interveio o Vice-Presidente referindo que participou nas reuniões com as coletividades
desportivas e culturais, que ainda não terminaram. Informa que nos dias 18 e 19, Vendas Novas
foi atingida pelo mau tempo e ocorreram algumas catástrofes, felizmente sem vítimas.
Relativamente a obras, refere que continuam a decorrer as normais obras de manutenção de
infraestruturas e espaços públicos.
Tomou a palavra a Vereadora Cláudia Mateus dando conhecimento que, no dia 12 de Janeiro,
esteve presente nas comemorações do aniversário do Sporting Clube de Landeira, no dia 15
participou na reunião com as coletividades, nomeadamente o Lar Betânia, os Salesianos de
Vendas Novas e a Liga dos Combatentes, no dia 17 reuniu com a Casa do Povo e o Centro de
Convívio, no dia 18 reuniu com a Renascer de Bombel, e a Associação de Dadores Benévolos de
Sangue de Vendas Novas e no dia 21 reuniu com os Amigos da Landeira, a AICVN e a
Associação 25 de Abril.
Interveio o Vereador João Silva referindo que, na próxima reunião, gostaria de consultar o
projeto do Parque de Exposições, Feiras e Mercados de Vendas Novas e o Plano de Pormenor da
Entrada Sul. Refere ainda que tem conhecimento que, há algumas semanas, que alguns conjuntos
de sinalização luminosa da cidade se encontram intermitentes e gostaria de saber porquê.
O Presidente refere que o Plano de Pormenor da Entrada Sul será trazido ao Vereador e informa
que os serviços da autarquia estão a preparar uma informação para esclarecer a Assembleia
Municipal, confirmando que o Projeto do Parque de Feiras está dentro dos limites do Plano de
Pormenor. Afirma que irá fazer todos os esforços para ver se até à próxima reunião a referida
informação está pronta para vir à Câmara Municipal.
Interveio o Vice-Presidente informando que, no que se refere aos semáforos perto do Restaurante
“O Prego”, há um problema com a canalização naquela rua e a rua encontra-se em obras e os
semáforos estão intermitentes para evitar que haja excesso de velocidade. No que se refere ao
cruzamento do Ivo, se os referidos semáforos estiveram intermitentes, a situação foi temporária.
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2. PONTO – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1 - Expediente
2.1.1 – Refeições Escolares
Francisco Pereira Almeida, residente na Rua do Carvalheiro, 60, Br da Marconi em Vendas
Novas, solicita a devolução do valor pago das senhas de refeições Escolares, uma vez que a sua
filha frequentava o 3.º ano letivo, no Centro Educativo e foi transferida para uma escola na cidade
de Évora e as referidas senhas não foram utilizadas. Presente, também, uma Informação do
Serviço de Educação, sobre o assunto.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o solicitado, devendo-se
proceder à devolução do valor de 29,20 €, referente às senhas adquiridas, de acordo com a
Informação do Serviço de Educação.
2.1.2 – Recálculo da renda
Sónia Isabel Roseta Mesquita, titular do contrato de arrendamento com o Município de Vendas
Novas e residente no Bairro General Vasco Gonçalves, lote 5, 1.º Dto, em Vendas Novas, solicita
o recálculo da renda da sua casa, uma vez que ocorreram alterações no seu agregado familiar e no
respetivo rendimento. Presente Informação n.º 02/13 do Serviço de Intervenção Social,
relativamente ao requerimento apresentado, dando conhecimento que o valor da renda mensal é de
70 € e propondo que o mesmo seja alterado para 25,58 €.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
2.1.3 – Cemitério de Vendas Novas
Ofélia da Conceição Remourinho Matos Cunha, requer autorização para vender o ossário n.º 33
do Cemitério Municipal de Vendas Novas, em virtude de ir fazer a transladação dos respetivos
ossos para o Cemitério da Nossa Senhora da Piedade em Setúbal. Presente Parecer do Sr.
Consultor Jurídico relativamente ao requerimento apresentado.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a regularização do averbamento
do alvará, de acordo com o ponto 11 do Parecer do Sr. Consultor Jurídico n.º 2/2013,
devendo a restante matéria ser remetida para posterior decisão.
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2.1.4 – Sinalização do Concelho de Vendas Novas
Presente Informação n.º 06/2012 da Divisão Técnica a remeter o cadastro de Sinalização do
Concelho de Vendas Novas.
Interveio o Vereador João Silva, afirmando que o fato de aprovar este documento não invalida
que considere que há erros de sinalização em Vendas Novas, aproveitando para referir as
plataformas que estão nos cruzamentos da Afeiteira e dos Campos da Rainha.
Tomou a palavra o Vice-Presidente informando que as duas questões referidas, tal como uma
outra semelhante, já se encontram identificadas.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido cadastro de acordo
com a Informação n.º 06/2013 da Divisão Técnica, devendo o mesmo ser submetido à
discussão e deliberação da Assembleia Municipal.
2.1.5 – Mercado Municipal – Loja 8
Marta Filipa solicita que a adjudicação da loja 8 –I comércio e Serviços, passe para o nome do seu
esposo, Luís Carlos Galinha Grilo. Presente Parecer n.º 03/2013 do Gabinete Jurídico,
relativamente ao referido requerimento.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação da Câmara
Municipal de 12 de Dezembro de 2012, adjudicando a loja n.º 8 ao Sr. Luís Grilo.
Não participou na presente discussão e votação a Vereadora Sofia Azenha, tendo-se
ausentado previamente da sala, de harmonia com o disposto no n.º 6 do art.º 90 da Lei
169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A / 2002 de 11 de Janeiro, por se considerar
impedida.
2.1.6 – Remodelação dos Sistemas de Tratamento e Rejeição de Águas Residuais do
Município de Vendas Novas – Etar de Landeira e Emissário de Descarga de Landeira
Doc. 04/13
Presente Proposta de Declaração de Interesse Público Municipal para a remodelação dos Sistemas
de Tratamento e Rejeição de Águas Residuais do Município de Vendas Novas, de forma a
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reforçar a eficiência do serviço prestado, designadamente a Estação Elevatória de Águas
Residuais de Landeira, a conduta elevatória, ETAR de Landeira e emissário de descarga.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada,
submetendo a mesma à discussão e deliberação da Assembleia Municipal.
2.1.7 – Remodelação dos Sistemas de Abastecimento de Água do Município de Vendas
Novas – Reservatório e Captação de Nicolaus

Doc. 05/13

Presente Proposta de Declaração de Interesse Público Municipal para a remodelação dos Sistemas
de Abastecimento de Água do Município de Vendas Novas, de forma a reforçar a eficiência do
serviço prestado, designadamente, a nova captação, o reservatório e a conduta adutora de
Nicolaus.
Interveio o Vereador João Silva perguntando como estão as negociações com este proprietário.
O Presidente informa que o proprietário se encontra em fase de negociação com a AGdA, mas
este parecer é fundamental até para a desafetação da REN e da RAN.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada,
submetendo a mesma à discussão e deliberação da Assembleia Municipal.
2.1.8 - Alienação de lotes da Zona Nova da Afeiteira – 1.ª Fase

Doc. 06/13

Presente proposta para a abertura de concurso publico para a alienação de lotes no loteamento
supra identificado.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores João Silva e
Pedro Martins, aprovar a proposta apresentada.

2.1.9 - Alienação de lotes da Zona Nova da Afeiteira – 2.ª Fase

Doc. 07/13

Presente proposta para a abertura de concurso publico para a alienação de lotes no loteamento
supra identificado.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores João Silva e
Pedro Martins, aprovar a proposta apresentada.
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2.1.10 - Alienação de lotes do Loteamento Municipal das Piçarras

Doc. 08/13

Presente proposta para a abertura de concurso publico para a alienação de lotes no loteamento
supra identificado.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores João Silva e
Pedro Martins, aprovar a proposta apresentada.
2.1.11 - Alienação de lote na Rua Miguel Torga (Bairro Zeca Afonso)

Doc. 09/13

Presente proposta para abertura de concurso público para a alienação de lote sito na Rua Miguel
Torga (Bairro Zeca Afonso).
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores João Silva e
Pedro Martins, aprovar a proposta apresentada.
2.1.12 – Alineação de 3 Lotes de Terreno no Loteamento “Entrada Sul de Vendas Novas –
Parque de Exposições, Feiras e Mercado”

Doc. 10/13

Presente proposta de alienação em concurso público de três lotes de terreno no Loteamento
“Entrada Sul de Vendas Novas – Parque de Exposições, Feiras e Mercado”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores João Silva e
Pedro Martins, aprovar a proposta apresentada.
2.1.13 - Alienação do lote n.º 6 do Parque Industrial de Vendas Novas

Doc. 11/13

Presente proposta para a abertura de concurso publico para a alienação do lote n.º 6 do Parque
Industrial de Vendas Novas.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores João Silva e
Pedro Martins, aprovar a proposta apresentada.
2.1.14 – Alienação de lotes no Bairro Dr. Álvaro Cunhal

Doc. 12/13

Presente proposta para abertura de Concurso Público, para alienação de lotes no Bairro Dr. Álvaro
Cunhal.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores João Silva e
Pedro Martins, aprovar a proposta apresentada.
6

2.1.15 – Alienação de Lotes - Rua Maestro Fernando Lopes Graça

Doc. 13/13

Presente proposta para a abertura de concurso publico para a alienação de três lotes de terreno,
situados na Rua Maestro Fernando Lopes Graça.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores João Silva e
Pedro Martins, aprovar a proposta apresentada.

2.1.16 – Alienação de lotes na Rua Marechal Francisco da Costa Gomes

Doc. 14/13

Presente proposta para abertura de Concurso Público, para alienação de lotes na Rua Marechal
Francisco da Costa Gomes.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores João Silva e
Pedro Martins, aprovar a proposta apresentada.

2.1.17 – Alienação de lotes junto à Rua António Coelho de Oliveira e Rua dos Bombeiros
Voluntários

Doc. 15/13

Presente proposta para abertura de Concurso Público, para alienação de lotes junto à Rua António
Coelho de Oliveira e Rua dos Bombeiros Voluntários.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores João Silva e
Pedro Martins, aprovar a proposta apresentada.

2.1.18 - Resumo Diário da Tesouraria

Presente o Resumo, respeitante ao dia 22 de Janeiro cujo saldo é de 515.361,48 € correspondendo
409.984,67 € a Dotações Orçamentais e 105.376,81 € a Dotações não Orçamentais.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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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 57/12, Reqº Nº 20/13 de Paula Maria Estrelo Serrudo Alfacinha, presente
projeto de licenciamento para deliberação final de um edifício de r/c destinado a habitação
com aproveitamento de sótão, telheiro, garagem e muro, sito na Rua do Zangalho, em Vendas
Novas.
Aprovado, por unanimidade, de acordo e nas condições do Parecer do Chefe da DAUA,
de 8 de Janeiro de 2013.



Proc. n.º 79/12, Reqº Nº 857/12 de Agro-Alfacinha, Lda, presente projeto de arquitetura,
respeitante à construção de um espaço fitofarmacêutico, sito na Rua de Vale Figueiras, em
Vendas Novas.
Aprovado, por unanimidade, de acordo com o Parecer do Chefe da DAUA, de 16 de
Janeiro de 2013.
Informação Prévia



Proc. n.º 4/13, Reqº Nº 38/13 de António Narciso Louro Bento, presente pedido de
viabilidade de construção de um edifício de r/c com a área de 20 m2, sito na Estrada da
Afeiteira, em Vendas Novas.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o promotor, de acordo com
o Parecer do Chefe da DAUA, de 16 de Janeiro de 2013.



Proc. n.º 2/13, Reqº Nº 17/13 de Luís António Ribeiro Martins de Barros, presente pedido
de viabilidade de construção de um anexo com a área de 9 m2, sito no Bairro Marconi, em
Vendas Novas.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o promotor, de acordo com
o Parecer do Chefe da DAUA, de 16 de Janeiro de 2013.
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Proc. n.º 3/13, Reqº Nº 21/13 de Jorge Francisco da Silva Eusébio, presente pedido de
viabilidade de construção de uma garagem com a área de 24,75 m2, sito nos Foros do Monte
Branco - Bombel, em Vendas Novas.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o promotor, de acordo com
o Parecer do Chefe da DAUA, de 9 de Janeiro de 2013.



Proc. n.º 1/13, Reqº Nº 44/13 de Feliciano Domingos Serrudo, presente pedido de
viabilidade de construção de uma garagem com a área de 24,75 m2, sito na Rua Luís António
Firmino, em Vendas Novas.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o promotor, de acordo com
o Parecer do Chefe da DAUA, de 17 de Janeiro de 2013.
Loteamentos



Proc. n.º 4/92, Reqº Nº 773/12 de Paulo Jorge da Costa Teodoro Timóteo, presente pedido
de alteração do lote 22 do alvará de loteamento nº 3/94, sito na Rua de Santo António e Rua
Dr. Custódio Maria de Almeida Cabeça, em Vendas Novas.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o solicitado, de acordo com
o Parecer do Arquiteto Francisco Costa, de 8 de Janeiro de 2013 e do Chefe da DAUA,
de 11 de Janeiro de 2013.
Diversos



Proc. n.º 8/08, de Joaquim António Serafim, presente projeto de construção de um edifício
de 2 pisos com demolição, sito na Rua 25 de Abril, 2 e 4, em Landeira a fim de ser declarada
a caducidade e arquivamento do mesmo, acompanhado da Informação n.º 6/2013 do
Coordenador Técnico da S.A.U.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o indeferimento, de acordo
com o Parecer do Chefe da DAUA de 8 de Janeiro de 2013.



Proc. n.º 74/11, de Maria Manuel Cordeiro da Silva Lopes, presente pedido de
prorrogação do prazo para dar inicio à construção de um edifício de 2 pisos, sito na Rua Dr.
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António José de Almeida, em Vendas Novas a fim de ser indeferido, acompanhado da
Informação n.º 5/2013 do Coordenador Técnico da S.A.U.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade e
arquivamento, de acordo com o Parecer do Chefe da DAUA de 8 de Janeiro de 2013.


Proc. n.º 13/10, de Ermelinda Maria de Sousa Paiva, presente projeto de legalização de
uma moradia de r/c bem como a alteração da mesma, sito na Rua Almada Negreiros, em
Vendas Novas a fim de ser declarada a caducidade e arquivamento do mesmo, acompanhado
da Informação n.º 7/2013 do Coordenador Técnico da S.A.U.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade e
arquivamento, de acordo com o Parecer do Chefe da DAUA de 8 de Janeiro de 2013.



Proc. n.º 1/07, de Alcarpico – Investimentos Imobiliários, Lda, presente projeto de
operação de loteamento, sito na Rua do Polígono/Rua António Maria Casquinha, em Vendas
Novas a fim de ser declarada a caducidade e arquivamento do mesmo, acompanhado da
Informação n.º 4/2013 do Coordenador Técnico da S.A.U.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade e
arquivamento, de acordo com o Parecer do Chefe da DAUA de 8 de Janeiro de 2013.



Proc. n.º 6/05, de Gonçalves & Vila Real – Gestão e Promoção Imobiliária, Lda, presente
projeto de operação de loteamento, sito na Rua Horácio de Sousa Rocha – Foros dos Infantes,
em Vendas Novas a fim de ser declarada a caducidade e arquivamento do mesmo,
acompanhado da Informação n.º 3/2013 do Coordenador Técnico da S.A.U.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade e
arquivamento, de acordo com o Parecer do Chefe da DAUA de 8 de Janeiro de 2013.

3. PONTO – Período de Intervenção Aberto ao Público
Não houve intervenções do público.
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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 16 H 10, sendo a presente acta assinada pelo Sr. Presidente, José Maria Rodrigues
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, 23 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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