ACTA N.º 3

Aos seis do mês de Fevereiro 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 dando conhecimento que, no dia 24 de janeiro, recebeu
representantes do Grupo Catarina Construções e recebeu também o Diretor Regional do IEFP e o
Diretor do Centro de Emprego de Évora, bem como com o coordenador da extensão de
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Montemor-o-Novo e responsável pela formação do IEFP, para fazerem a apresentação da nova
estrutura orgânica. Ainda no dia 24, participou numa reunião com a Associação “Bússola”, no dia
25 participou numa reunião com o Sr. Paulo Piçarra do “Diário do Sul” e no dia 26 participou
numa iniciativa em Évora, contra a extinção das freguesias e também na inauguração da
exposição de homenagem ao pintor Rodrigo Pombeiro. Nesse mesmo dia, esteve presente em
mais duas iniciativas, nomeadamente no “XIII Memorial Professor Mário Lemos” em
minibasquete, tendo Vendas Novas acolhido a concentração sul (14 equipas) e também participou
no júri de Miss e Mister Escola Secundária de Vendas Novas. No dia 29 participou na reunião da
comissão permanente da CCDRA, na qualidade de Vice-Presidente e na reunião do Conselho
Geral da Agda, no dia 30 participou na reunião do Conselho Geral da ANMP e no dia 31,
participou na reunião do Conselho Regional da CCDRA, na qual foi eleito o Presidente, a
Comissão Permanente e dado parecer ao documento para preparar o Quadro Estratégico
Comunitário 2014 a 2020.
Interveio o Vice-Presidente informando que no dia 26 de janeiro esteve presente na iniciativa de
minibasket, que teve o apoio e participação do Estrela Futebol Clube e para a qual contribuiu o
projeto Escolinhas/Iniciação ao Basquetebol. Também no dia 26, participou na Manifestação do
Poder Local, promovida pela ANAFRE. Relativamente a obras, informa que está a ser feita a
manutenção de vias públicas, nomeadamente, reparação de passeios e caldeiras, a obra do Parque
de Exposições, Feiras e Mercados está a avançar, estando praticamente terminadas as
infraestruturas básicas e está a ser construída a portaria no COPAE. Refere ainda que participou
na reunião com o movimento associativo.
Tomou a palavra a Vereadora Sofia Azenha dando conhecimento que a Câmara Municipal, o
Núcleo Empresarial da Região de Évora - NERE e a Autoridade Tributária e Aduaneira - ATA,
realizaram uma sessão de esclarecimento sobre as novas regras de faturação, na qual participaram
cerca de 80 pessoas, tendo a mesma decorrido entre as 14H30 e as 21H00.
A Vereadora Cláudia Mateus interveio, referindo que no dia 30 de janeiro esteve presente numa
reunião com a Cercimor.
Interveio o Vereador João Silva afirmando que solicitou acesso à informação sobre o Plano de
Pormenor da Entrada Sul e sobre o Projeto do Parque de Exposições, Feiras e Mercados e o
Presidente disse que daria essa informação no presente dia. Consultada a documentação, verifica
que está o memorando que pediu, está o Plano de Pormenor e está uma informação sobre o
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Programa de Ação da Candidatura, mas não está o Projeto do Parque de Exposições, Feiras e
Mercados, solicitando esclarecimentos sobre esta questão em concreto.
Tomou a palavra o Presidente referindo que o Vereador, quando colocou essa questão sobre o
Parque de Exposições, Feiras e Mercados, pediu o respetivo projeto e o Plano de Pormenor da
Entrada Sul, no entanto, não especificou se queria o projeto completo ou se queria o projeto no
âmbito da Regeneração Urbana, na medida em que o Parque de Exposições, Feiras e Mercados,
foi integrado no Programa de Regeneração Urbana, numa reprogramação do mesmo. Nesse
sentido e estando agora esclarecido qual a documentação que pretende, se os serviços tiverem a
documentação antes do dia 20, dirá ao Vereador para consultar todo o processo, para além do que
foi fornecido no presente dia, esclarecendo, contudo que o Projeto esteve na reunião da Câmara
Municipal para aprovação, no dia 1 de junho de 2011 e o Plano de Pormenor da reunião do dia 7
de julho de 2010.
O Vereador João Silva refere que, o fato dos referidos documentos terem vindo à reunião da
Câmara Municipal, não inviabiliza que os Vereadores possam requerer o acesso aos mesmos.
Afirma que pretende voltar a consultar os documentos, nomeadamente o projeto da Parque de
Exposições, Feiras e Mercados na sua totalidade, incluindo arquitetura, peças desenhadas,
devendo o mesmo ser facultado no prazo previsto na Lei e em data a acordar com os serviços.
Interveio o Presidente dizendo que a Câmara Municipal sempre disponibilizou os documentos
que foram pedidos e de maneira alguma tem inviabilizado a consulta de qualquer documentação.
O que trouxe ao Vereador foi o que entendeu ser a sua pretensão. Estando clarificada a situação,
refere que a documentação será fornecida aos Vereadores.

2. PONTO – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 – 1ª Alteração ao Orçamento, PPI e PAM

Doc. 16/13

Presente a 1ª Alteração ao Orçamento, PPI e PAM, conforme documentos em anexo.
A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores João Silva e Pedro
Martins, aprovar a 1ª Alteração ao Orçamento, PPI e PAM.
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2.2 – Projeto de Decreto-Lei que Altera o Regime Jurídico dos Serviços dos Serviços de
Âmbito Multimunicipal de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas
Residuais de Gestão de Resíduos Urbanos e Proposta de Lei que Procede à Alteração
do Regime Jurídico dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água, de
Saneamento de Águas Residuais e de Gestão de Resíduos Urbanos

Presente Parecer da Câmara Municipal de Vendas Novas, no âmbito da solicitação da ANMP,
sobre o Projeto de Decreto-Lei que Altera o Regime Jurídico dos Serviços de Âmbito
Multimunicipal de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais de
Gestão de Resíduos Urbanos e a Proposta de Lei que Procede à Alteração do Regime Jurídico dos
Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais e de
Gestão de Resíduos Urbanos.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador João Silva e o
voto contra do Vereador Pedro Martins, ratificar o Parecer remetido à ANMP em 24 de
Janeiro de 2013.

2.3 – Proposta de Lei 122/XII sobre o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das
Entidades Intermunicipais: Resolução do Conselho Geral da ANMP

Presente Proposta de Lei 122/XII sobre o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das
Entidades Intermunicipais, bem como a Resolução do Conselho Geral da ANMP sobre o assunto.
Interveio o Presidente informando que a ANMP já emitiu uma resolução e está a desenvolver
uma iniciativa para ouvir os Municípios. Refere que, no dia 13, a Comissão de Lideres do
Parlamento agendou a discussão, na generalidade, da referida Lei, que a ser aprovada será gravosa
para os Municípios. Se for aplicada, só no primeiro ano serão retirados aos Municípios, 600
milhões de euros. Propõe que a Câmara Municipal tome conhecimento e se disponibilize para que,
na altura dessa discussão, os eleitos estejam presentes na Assembleia da Republica, para
assistirem ao debate.
A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com as abstenções dos
Vereadores João Silva e Pedro Martins, convidar o executivo municipal a deslocar-se à
Assembleia da República, no dia 13 de Fevereiro, por ocasião da discussão na generalidade
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da PL 122/XII sobre o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades
Intermunicipais.

2.4 – Proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal – 2013

Doc. 17/13

Presente Proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal do Municipio de Vendas Novas.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador João Silva e o
voto contra do Vereador Pedro Martins, aprovar a proposta, submetendo a mesma à
apreciação e votação da Assembleia Municipal.
2.5 - Expediente
2.5.1 – Cemitério de Vendas Novas
Celestino Andrade Cabeças, residente no Bairro de Vele Figueiras, 8 em Vendas Novas solicita o
pagamento de uma inumação e concessão de terreno no cemitério, no valor total de 726,84 €, em
3 prestações mensais, em virtude de não ter disponibilidades financeiras para liquidar este valor
na sua totalidade. Presente informação n.º 05/13 do Serviço de Intervenção Social, relativamente
ao pedido apresentado.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o solicitado, de acordo com a
Informação n.º 5/13 de 30 de Janeiro de 2013, do Serviço de Intervenção Social.

2.5.2 – Centro de Atendimento ao Público

P.º A-3

 Presente Informação n.º 11/2013 do Centro de Atendimento ao Público solicitando autorização
para proceder à transferência do valor 6,16 € para a conta da empresa Martifer, uma vez quês
esta importância foi creditada indevidamente.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, devolver o valor de 6,16 €, de acordo
com a informação nº 11/2013 do CAP, de 22 de Janeiro de 2013.
 Helder José Medinas Rosado Piteira, residente na Rua São João de Deus, lote 4 1.º Esq. em
Vendas Novas, solicita o pagamento da sua fatura de água n.º 60258, no valor total de 117,95
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€,referente ao Bairro José Dias Coelho, lt 10, 2.º Drt em 6 prestações mensais, em virtude de
não ter disponibilidades financeiras para liquidar este consumo na sua totalidade. Presente
informação nº 12/2013, de 22 de janeiro de 2013, do Centro de Atendimento Público, dando
conhecimento que se o Município entender deferir o solicitado, deverá ser anulada a referida
fatura e o requerente irá pagar uma prestação no valor de 19,65 € e cinco prestações no valor
de 19,66 €, com início em fevereiro de 2013 e fim em julho de 2013.
Aprovado, por unanimidade, de acordo com a informação nº 12/2013 do CAP, de 22 de
Janeiro de 2013.

2.5.3 – Água de Todos
Presente a Nota à Imprensa relativamente a dois Projetos de Lei para a Água entregues no
Parlamento.
A Câmara Municipal tomou conhecimento e agradece.
2.5.4 - Resumo Diário da Tesouraria
Presente o Resumo, respeitante ao dia 5 de Fevereiro cujo saldo é de 303.064,48 €
correspondendo 146.902,17 € a Dotações Orçamentais e 156.162,31 € 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 75/12, Reqº Nº 68/13 de Manuel João da Silva, presente projeto de arquitetura
respeitante à legalização de um anexo e ampliação de um edifício existente, sito na Rua
Bernardino Machado, 17, em Vendas Novas.
Aprovado, por unanimidade, de acordo com o parecer do Chefe da DAUA, de 25 de
Janeiro de 2013, devendo ser levantado o respetivo auto.
6



Proc. n.º 4/13, Reqº Nº 39/13 de José Inácio Caeiro Graça, presente projeto de arquitetura,
respeitante a alteração ao projeto inicial de construção de um anexo, sito na Rua José Pedro
Soares, 27, em Vendas Novas.
Aprovado, por unanimidade, de acordo com o parecer do Chefe da DAUA, de 17 de
Janeiro de 2013, devendo ser levantado o respetivo auto.



Proc. n.º 5/13, Reqº Nº 58/13 de António Manuel M.P. Casa Branca, Lda, presente projeto
de arquitetura, respeitante a alterações interiores e de fachada a fim de o adaptar a comércio
de venda de taças, trofeus e afins, sito na Praça da República nº 15-A, em Vendas Novas.
Aprovado, por unanimidade, de acordo com o parecer do Chefe da DAUA, de 23 de
Janeiro de 2013.



Proc. n.º 6/13, Reqº Nº 72/13 de Custódio José Bicho Neto, presente projeto de arquitetura,
respeitante a alteração de um anexo existente e construção de um telheiro, sito na Rua Bento
Gonçalves, nº 37, em Vendas Novas.
Aprovado, por unanimidade, de acordo com o parecer do Chefe da DAUA, de 26 de
Janeiro de 2013.

Loteamentos


Município de Vendas Novas, Presente projeto, respeitante a alteração do Alvará de
Loteamento nº 2/99, sito na Rua Professor Bento de Jesus Caraça, em Vendas Novas.
Deferido, por maioria, com a abstenção do Vereador Pedro Martins e o voto contra do
Vereador João Silva, de acordo com o parecer do Chefe da DAUA de 4 de Fevereiro 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 00 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, 6 de Fevereiro 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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