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____Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal do  Concelho de Vila Velha de 

Ródão levada a efeito em seis de junho de dois mil e catorze____________________ 

________________________________Ata º12__________________________________ 

os seis  dias do mês de junho de dois mil e catorze, pelas catorze horas e trinta 

minutos, realizou-se reunião ordinária pública mensal da Câmara Municipal de 

Vila Velha de Ródão, no edifício dos Paços do Concelho, com a presença do 

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Miguel Ferro Pereira, que presidiu, e dos 

vereadores Sr. José Manuel Ribeiro Alves, Dr. Nicolau Pinto Eduardo, Dr.ª Ana Luísa 

Faria Pereira Correia Marques e Dr.ª Natália Lopes Ramos. -------------------------------------------  

--- A reunião foi declarada aberta pelo Senhor Presidente, pelas 14:30 horas. ---------------- 

---Depois de verificadas as presenças passou-se de imediato à leitura da ata da reunião 

anterior, findo o que, e após ter sido esta aprovada, se procedeu à sua assinatura, 

continuando-se com os assuntos constantes da Ordem do Dia. --------------------------------------  

_____________________Período antes da ordem do Dia_ _______________________ 

---Não houve interessados em intervir neste ponto.--------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA – Em conformidade com a ordem do dia f oram analisadas os 

seguintes assuntos: ------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

3- Finanças Municipais----------------------------- -------------------------------------------------------- 

---Foi presente o balancete da Tesouraria Municipal do dia anterior, por onde se verificou 

o seguinte movimento: Total de disponibilidades “2.660.653,26 €” (dois milhões, 

seiscentos e sessenta mil, seiscentos e cinquenta e três euros e vinte e seis cêntimos), 

dos quais “2.619.395,32 €” (dois milhões, seiscentos e dezanove mil, trezentos e noventa 

e cinco euros e trinta e dois cêntimos), são de Dotações Orçamentais e “41.257,94 €” 

(quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e sete euros e noventa e quatro cêntimos) de 

Dotações não Orçamentais.----------------------------------------------------------------------------------------  

4 – Revisão aos documentos previsionais 2014 ------- -------------------------------------------------  

--- Foi distribuído o documento final que contempla a 2ª Revisão ao Orçamento da 

Receita, com um aumento de 1.352.764,00 € (um milhão trezentos e cinquenta e dois mil 

setecentos e sessenta e quatro euros) e uma diminuição no valor de 686.764,00 € 

(seiscentos e oitenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro euros), a 2ª Revisão ao 

Orçamento Despesa, com um aumento de 678.500,00 € (seiscentos e setenta e oito mil e  
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quinhentos euros) e uma diminuição de 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros), a 3ª 

Revisão ao Plano de Atividades Municipais, com um aumento de 267.200,00 € (duzentos 

e sessenta sete mil e duzentos euros) e uma diminuição de 12.500,00 € (doze mil e 

quinhentos euros) e a 2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos no valor de 

233.800,00 € (duzentos e trinta e três mil e oitocentos euros). ----------------------------------------  

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação.---------  

---A presente deliberação foi aprovada em minuta ---------------------------------------------------------  

5 – Nomeação do revisor oficial de contas (ROC)---- --------------------------------------------------  

---Foi presente o Relatório Final do Júri do procedimento referido em epígrafe, de 4 de 

junho de 2014, na sequência do procedimento concursal desenvolvido para o efeito,  

sobre o qual recaiu o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, de 05/06/2014 

de adjudicação do serviço em causa à firma PALM-Pereira, Almeida, Linhares, Monteiro 

& Associados, SROC, Lda. -----------------------------------------------------------------------------------------  

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e ao abrigo do nº 1 do artigo 77.º da 

Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, propor à Assembleia Municipal que proceda à 

nomeação da firma acima referida, para auditor externo no âmbito da certificação legal 

das contas do Município. --------------------------------------------------------------------------------------------  

---A presente deliberação foi aprovada em minuta.-------------------------------------------- ---------  

6 – Abertura de contas (Reforço) – Licenças de desc arga de águas residuais -----------  

---O Sr. Presidente apresentou a informação 14/2014 do Setor de Águas e Ambiente, de 

que se arquiva cópia, acerca da necessidade da prestação de caução para efeitos de 

licenciamento da utilização de recursos Hídricos para rejeição de águas residuais de 

várias ETAR’S do Concelho de Vila Velha de Ródão à ARH do Tejo. Para o efeito, é 

necessário proceder à abertura de 10 contas caução, a favor da referida entidade.---------- 

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do art.º36.º das Normas de 

Controlo Interno, autorizar a abertura das referidas contas.---------------------------------------- 

7 – Contratação para fornecimento de combustíveis -- -----------------------------------------------   

---Foi presente a informação 07/2014 da Divisão Administrativa e Financeira (DAF), por 

onde se verifica que estando a terminar o contrato de fornecimento de combustíveis 

rodoviários em postos de abastecimento públicos, adjudicado em 2011, à firma BP 

Portugal-Comércio de  Combustíveis  e  Lubrificantes,  S.A., pelo  período  de  três  anos,  
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torna-se necessário desenvolver novo procedimento de contratação. Uma vez que se 

estima que o consumo de combustíveis para os próximos três anos atinja cerca de 

371.000€, ultrapassando assim o valor de 100.000 euros por ano, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ao abrigo do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de 

junho, em vigor por remissão da alínea f) do n.º 1 do art.º 14º do Decreto-lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro, solicitar a prévia autorização à Assembleia Municipal para realização da 

referida contratação, sendo a mesma precedida do procedimento legalmente exigível.------  

--- A presente deliberação foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------  

8  –  Subsídio nos termos dos regulamentos aprovado s no âmbito da ação social ----  

---Foi presente a informação 32/2014 do Serviço de Ação Social, de que se arquiva cópia, 

acerca do processo de candidatura no âmbito do Regulamento de Apoio à Fixação de 

Jovens e Famílias de Madalena Cristina de Jesus Rodrigues, residente em Sarnadas de 

Ródão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---Analisada a informação, o Sr. Presidente propôs a atribuição, ao abrigo dos artigos 7.º 

e 8.º do Regulamento de Apoio à Fixação de Jovens e Famílias, do subsídio mensal para 

a renda de casa, no valor de 150,00€/mês a partir de mês de Junho e pelo peíodo de 1 

ano, devendo ser apresentado para o efeito, o respectivo recibo.------------------------------------  

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a proposta do Sr. Presidente 

nos termos apresentados.-------------------------------------------------------------------------------------------  

9 - Emissão de parecer prévio na aquisição de servi ços -------------------------------------------  

1 -  Foi presente a informação nº.014/2014 do Gabinete de Informação e Ralações 

Públicas, relativa a processo de aquisição de serviços para Suportes Gráficos – Feira 

dos Sabores do Tejo . ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---A Câmara Municipal atendendo a que: ---------------------------------------------------------------------  

a) – Se trata da execução de trabalho não subordinado, para o qual não é conveniente o 

recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público e não existe na 

câmara municipal trabalhadores que possam desempenhar o trabalho em causa;----------- 

b) – será respeitado o regime legal da aquisição de serviços;-------------------------------------- 

c) –  a despesa tem cabimento orçamental, para o presente ano na rubrica 05/020220; --- 

d) – Será aplicada a Redução Remuneratória prevista no nº.1 do artigoº.73, da                    

Lei 83-C/2013  (Lei  do  Orçamento de Estado  para 2014),  por  se tratar de contrato com  



 

 

 

 

 

objeto idêntico a contrato vigente no ano de 2013, deliberou por unanimidade, emitir 

parecer prévio favorável à contratação dos  serviços  referidos  por Ajuste  Direto  Regime  

Normal, por plataforma eletrónica, com convite à firma Essência Completa – Marketing, 

Comunicação e Media, Lda., Lda.. pelo valor de 5.115,00 € (cinco mil cento e quinze 

euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, este valor será sujeito à redução 

remuneratória na percentagem de 12% ---------------------------------------------------------------- 

--- A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------  

2 -  Foi presente a informação nº.016/2014 do Gabinete de Informação e Ralações 

Públicas, relativa a processo de aquisição de serviços para Acessória de Imprensa – 

Feira dos Sabores do Tejo.  -------------------------------------------------------------------------------- 

---A Câmara Municipal atendendo a que: ---------------------------------------------------------------------  

a) – Se trata da execução de trabalho não subordinado, para o qual não é conveniente o 

recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público e não existe na 

câmara municipal trabalhadores que possam desempenhar o trabalho em causa;----------- 

b) – será respeitado o regime legal da aquisição de serviços;-------------------------------------- 

c) –  a despesa tem cabimento orçamental, para o presente ano na rubrica 05/020220; --- 

d) – Será aplicada a Redução Remuneratória prevista no nº.1 do artigoº.73, da                    

Lei 83-C/2013 (Lei do Orçamento de Estado para 2014), por se tratar de contrato com 

objeto idêntico a contrato vigente no ano de 2013, deliberou por unanimidade, emitir 

parecer prévio favorável à contratação dos serviços referidos por Ajuste Direto Regime 

Normal, por plataforma eletrónica, com convite à firma Essência Completa – Marketing, 

Comunicação e Media, Lda., Lda.. pelo valor de 3.410,00 € (três mil quatrocentos e dez 

euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, este valor será sujeito à redução 

remuneratória na percentagem de 12% . ----------------------------------------------------------------------  

--- A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------  

3 -  Foi presente a informação nº.016/2014 do Gabinete de Apoio ao Presidente, relativa 

a processo de aquisição de serviços para Construção de Modelos em  3D de 

Edifícios do Concelho de Vila Velha de Ródão – Virt ual Tour . -------------------------------- 

---A Câmara Municipal atendendo a que: ---------------------------------------------------------------------  

a) – Se trata da execução de trabalho não subordinado, para o qual não é conveniente o 

recurso a qualquer modalidade  de relação jurídica de emprego público e não existe  na  
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câmara municipal trabalhadores que possam desempenhar o trabalho em causa;----------- 

b) – será respeitado o regime legal da aquisição de serviços;-------------------------------------- 

c) –  a despesa tem cabimento orçamental, para o presente ano na rubrica 05/020220; --- 

d) – não será aplicada a Redução Remuneratória prevista no nº.1 do artigoº.73, da                    

Lei 83-C/2013 (Lei do Orçamento de Estado para 2014), por se tratar de contrato com 

objeto não idêntico a contrato vigente no ano de 2013, deliberou por unanimidade, emitir 

parecer prévio favorável à contratação dos serviços referidos por Ajuste Direto Regime 

Normal, por plataforma eletrónica, com convite à firma Inovmapping, Lda.. pelo valor de 

9.200,00 € (nove mil e duzentos euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. -------------  

--- A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------  

4 -  Na sequência de se verificar troca de entidade no processo de Aquisição de Ligação 

à Internet para o Posto de Turismo, foi presente a informação 49/2014 do Serviço de 

Aprovisionamento, que solicita autorização para alterar o processo para o fornecedor 

correto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à 

alteração da contratação dos serviços referidos da firma Meo – Serviços de 

Comunicações e Multimédia, SA, para a Firma PT Comunicações, SA, nas condições 

anteriormente contratadas, por Ajuste Direto Regime simplificado, pelo valor de 456,00 € 

(quatrocentos e cinquenta e seis euros), acrescidos de IVA, -------------------------------------- 

--- A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------  

10 - Requalificação das piscinas públicas de Fratel ” – Aprovação do Plano de 

Trabalhos e Cronograma Financeiro------------------ -------------------------------------------------------  

---Foi presente a informação nº169/2014, da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente 

sobre o assunto acima referenciado.----------------------------------------------------------------------------  

---Vista a referida informação e analisados os documentos anexos, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de trabalhos e cronograma financeiro para a 

execução da empreitada em causa.-----------------------------------------------------------------------------  

---A presente deliberação foi aprovada em minuta.-------------------------------------------------- 

11 – Subsídios ------------------------------------ ------------------------------------------------------------- 

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este Ponto da Ordem do Dia. ---  

12 – Informações----------------------------------- ------------------------------------------------------------ 



 

 

 

 

 

O Senhor Presidente deu conhecimento: ------------- ----------------------------------------------------  

a) – da Informação sobre as aquisições de serviços adjudicados ao abrigo do parecer 

genérico. Na sequência da deliberação de Câmara de 14 -02-2014 em que foi aprovada a 

concessão de parecer genérico à celebração ou renovação de contratos de aquisição de 

serviços, foi presente a informação n.º 051/2014 da Secção de Aprovisionamento com a 

lista das  várias  prestações   de   Serviços   contratadas  no   período   de   02/05/2014  a  

31/05/2014. A Câmara Municipal tomou conhecimento das contratações de prestações de 

serviços, executadas ao abrigo do parecer genérico, constantes da lista anexa, que aqui 

se dá por transcrita e se arquiva nos documentos da reunião; ------------------------------------ 

b) que na sequência da deliberação de câmara 28/3/2014, iniciaram funções na câmara 

municipal, pelo período de 1ano, ao abrigo do Contrato de Emprego de Inserção mais, o 

Sr. António Manuel Martins Rafael e ao abrigo do Contrato de Emprego de Inserção, o Sr. 

Sérgio José Pires dos Santos.-------------------------------------------------------------------------------------  

c) que o Município irá estar presente na Feira de Santarém, em colaboração com os 

produtores do concelho, já com o novo Stand da Câmara Municipal, tendo convidado os 

Senhores Vereadores a passar por lá para conhecerem o Stand da Câmara.------------------ 

d) dos pagamentos efetuados no período, que foram no valor de  254.325,95 €.-------------- 

---A Vereadora Natália Ramos alertou para a existência de um sinal de trânsito, de 

proibição de estacionamento, localizado no Largo das Pesqueiras que impede o 

estacionamento aos próprios residentes, tendo proposto que para os residentes na zona 

se providenciasse um dístico que lhes permitisse estacionar, ao que o Sr. Presidente 

respondeu que iria averiguar essa situação, de modo a viabilizar o estacionamento aos 

residentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Foram presentes e encontram-se arquivados como anexo à presente ata, fotocópias 

dos seguintes documentos: informação 14/2014 do Setor de Águas e Ambiente, a 

informação 32/2014 do Serviço de Ação Social e lista das várias prestações  de   serviços   

contratadas  no   período   de   02/05/2014  a 31/05/2014 ----------------------------------------------  

 

_______________________________Encerramento_________ ___________________ 

 


