
                                                                                                                                                                                  96                                        

   

 

 

 

____Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal do Co ncelho de Vila Velha de 

Ródão levada a efeito em vinte e um de Julho de doi s mil e dez . ________________ 

_______________________________Acta º15 _________________________________ 

Os vinte e um dias do mês de Julho de dois mil e dez, pelas 14:30 horas, 

realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, no 

edifício dos Paços do Concelho, com a presença da Senhora Presidente da 

Câmara, Drª Maria do Carmo de Jesus Amaro Sequeira, que presidiu, e dos Senhores 

vereadores, Drª Natália Lopes Ramos, Luís Miguel Ferro Pereira, José Manuel Ribeiro 

Alves e Abel Manuel Cardoso Correia Mateus. -------------------------------------------------------------  

---A reunião foi declarada aberta pela Sra. Presidente, pelas 14:30 horas. --------------------- 

---Depois de verificadas as presenças passou-se de imediato à leitura da acta 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. -------------------------------------------------------  

______________Inclusão de Novos Assuntos na Ordem d o Dia_________________ 

---Não houve qualquer assunto incluído em ponto prévio.-----------------------------------------------  

ORDEM DO DIA  –  Em conformidade  com  a  ordem  do   dia  foram  analisados  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 “526.448,46 €” (quinhentos e vinte e seis 

mil, quatrocentos e quarenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos), dos quais 

“522.868,69 €” (quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e oito euros e 

sessenta e nove cêntimos), são de Dotações Orçamentais e “3.579,77 €” (três mil, 

quinhentos e setenta e nove euros e setenta e sete cêntimos) de Dotações não 

Orçamentais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4 – Averbamento em Licença de Táxi ----------------- ------------------------------------------------------  

--- Foi presente um requerimento em nome da empresa Vilela & Manso, Lda ., 

contribuinte nº 504 394 762, com sede na Rua 25 de Abril, nº7, em Fratel, a qual solicita  

o averbamento na Licença de Táxi nº07/2002, da afectação à actividade da nova viatura,  
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marca MERCEDES e com a matrícula 92-JI-29. -----------------------------------------------------------  

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o averbamento solicitado. --- 

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

5 – Venda de Equipamento--------------------------- ------------------------------------------------------ 

---Na sequência da deliberação de 17/03/2010 e da publicitação do edital nº41/2010 para 

da venda de equipamento, foi presente a única proposta apresentada, da firma RSA – 

Reciclagem de Sucatas Abrantina, S.A,NIF 502 168 021, com sede em Olho de Boi – 

Alferrarede,  que propõe para os equipamentos publicitados os seguintes valores:------------  

- Veículo Renault S130 matrícula PI-72-87   …..1.066,00 € ;-------------------------------------------  

- 1 Dumper Nº 3 Vima Ba 175/1000…………….…405,00 €;--------------------------------------------  

- 1 Dumper Nº 4 Vima Ba 175/1000…………….…405,00 € ; -------------------------------------------  

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar os valores propostos e 

proceder à venda dos equipamentos acima referidos. ---------------------------------------------------  

---A presente deliberação é tomada ao abrigo do estipulado na alínea e) do nº 1 do artigo 

64º da Lei 169/99 de  18 de Setembro, na redacção da Ler 5-A/2002 de 11 de Janeiro.-----  

6 – Alteração nas regras de atribuição de subsídios -------------------------------------------------  

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, introduzir a seguinte alteração nas 

regras de atribuição de subsídios aprovadas na reunião de 25/07/2007. --------------------------  

---Passam a ser subsidiadas obras de qualquer valor, devendo sempre ser apresentados 

três orçamentos. Todas as restantes regras se mantêm em vigor.-----------------------------------  

7 – Nomeação do Responsável pelo Sistema da Qualida de, que fará a ligação do 

GDQ ao Executivo----------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

---No âmbito do Sistema da Qualidade torna-se necessária a nomeação de um 

responsável da Câmara Municipal que faça a ligação entre o GDQ (Grupo Dinamizador 

da Qualidade) e o executivo.---------------------------------------------------------------------------------------  

--- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear o Vereador José 

Manuel Alves como responsável pelo Sistema da Qualidade, que fará a ligação entre o 

G.D.Q. e o executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

8 – Vistoria para efeitos de recepção provisória da  Passagem Superior Rodoviária 

em Vila Velha de Ródão----------------------------- -------------------------------------------------------- 
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---Foi presente a informação 224/2010 da DOHU que apresenta o resultado da vistoria à 

empreitada de Construção da Passagem Superior Rodoviária (63+472) para supressão 

da passagem de nível ao pK da linha da Beira Baixa, tendo a Srª Presidente informado 

que, posteriormente, a obra vai entrar no património do município.----------------------------------  

 9 – Aprovação do Plano de Trabalhos e correspondent es Cronograma Financeiro, 

Plano de Equipamento e Plano de Mão de Obra da empr eitada “Estrada Panorâmica 

Tejo/Castelo ”  ----- ------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

---Foi presente a informação da fiscalização nº225/2010, referente ao Plano de 

Trabalhos, Cronograma Financeiro e restante documentação (Plano de Equipamentos e 

Plano de Mão-de-Obra) para a execução da empreitada em epígrafe. -------------------------- 

---A vereadora Natália Ramos perguntou se esta obra está candidatada a algum fundo 

comunitário, tendo a Sra. Presidente respondido que vai ser candidatada e esclareceu 

que as candidaturas podem ser feitas até ao fim do Quadro Comunitário, desde que as 

obras não tenham sido executadas antes do início deste ano. A obra já foi candidatada 

uma vez e não foi aprovada, estando-se agora   à procura de novas possibilidades. ---------  

---A vereadora perguntou se não há possibilidade de colocar raids de protecção, uma vez 

que a estrada vai ficar mais perigosa, tendo o  Vice-presidente dito que algumas já foram 

colocados, pela Câmara Municipal, e se vai analisar a situação. -------------------------------------   

--- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo Plano de 

Trabalhos, Cronograma Financeiro e restante documentação para a empreitada em 

causa------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------  

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

10 – Auto de Trabalhos Nº.1 referente à empreitada “Estrada Panorâmica 

Tejo/Castelo” ------------------------- -------------------------------------------------------------- ----------------- 

---Foi presente o Auto de Medição de trabalhos nº1 referente à empreitada em epígrafe.-- 

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo auto, que é no 

valor de 122.907,23€---------- --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

11 – Aprovação das alterações ao Plano de Segurança  e Saúde da empreitada 

“Estrada Panorâmica Tejo/Castelo”------------------ --------------------------------------------------- 

--- Foram   presentes  as  alterações  ao  Plano  de  Segurança  e  Saúde   referentes   à  



 

 

 

 

 

empreitada em epígrafe, o qual teve aprovação em 26/05/2010.----------------------------------  

---A vereadora Dra. Natália Ramos referiu que tinham solicitado os planos de segurança 

e saúde de várias obras e que nesta em concreto tinham levantado o problema da 

localização do estaleiro. Na altura a localização foi aprovada, com 2 votos contra – seu e 

do vereador Abel Mateus – com a condição de ser alterado, nos termos da lei. Na sua 

declaração de voto chamaram a atenção para a necessidade de consultar o ICNB. Disse 

que pretende saber se esta alteração está ligada ao estaleiro e em que consiste 

concretamente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---O Vice-presidente disse que havia sempre alterações em obra e esta é o resultado da 

discussão que houve entre a fiscalização da obra e o empreiteiro -----------------------------------  

---O vereador Abel perguntou se não havia uma folha resumo onde pudessem ver os 

aspectos mais relevantes, tendo o Vice-presidente informado que o processo está 

disponível nos serviços técnicos e que podem verificá-lo.-----------------------------------------------  

---A Vereadora Dra. Natália Ramos disse que vão votar a favor, partindo do pressuposto 

que  foram feitas as diligências necessárias e terão obtido parecer do ICNB.--------------------   

---Analisada a situação a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

referidas alterações ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

12 – Aprovação das alterações ao Plano de Segurança  e Saúde da empreitada 

“Requalificação do Lagar de Varas e sua Envolvente no Cabeço das Pesqueiras”---- 

---Foram presentes as alterações ao Plano de Segurança e Saúde referentes à 

empreitada em epígrafe, o qual teve aprovação em 26/05/2010. ---------------------------------- 

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas alterações -------- 

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

13- Subsídios -------------------------------------- -------------------------------------------------------------------  

a) -Foi presente o ofício nº90/10 da Sociedade Filarmónica de Educação e 

Beneficência Fratelense , que solicita apoio financeiro para custear um gradeamento 

para colocar em redor das instalações do Centro Comunitário, apresentando três 

orçamentos para o efeito, sendo o mais barato no valor de 2.430,00€ acrescido do IVA 

legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  atribuir  um subsídio no valor de 20%  
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daquele investimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A presente deliberação foi tomada na ausência da Sra. Presidente da Câmara, que se 

ausentou da sala durante a apreciação e votação do subsídio. ---------------------------------------  

b) - Foi presente o ofício nº91/10 da Sociedade Filarmónica de Educação e 

Beneficência Fratelense que vai realizar obras num palheiro recentemente adquirido e 

solicita ao município a comparticipação para a referida obra, anexando orçamentos para 

o efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 20% 

do investimento, que é no valor de 15.000,00€ mais o IVA legal.-------------------------------------  

---A presente deliberação foi tomada na ausência da Sra. Presidente da Câmara, que se 

ausentou da sala durante a apreciação e votação do subsídio. ---------------------------------------  

14 - Informações----------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 -A Senhora Presidente deu conhecimento: ---------------------------------------------------------- 

a) do ofício recebido da Associação de Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão, 

que informa de que a receita referente às senhas vendidas nos concertos da Feira de 

Actividades Económicas do corrente ano foi de 12.075,00€. -------------------------------------------  

b) Dos pagamentos efectuados, que foram no valor de 312.594,20 €.------------------------------  

c) Das informações da SAG e da DOHU, dadas nos termos do nº3 do artigo 65º.da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.----------  

d) Da Moção recebida da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, cuja cópia fica 

arquivada nos documentos presentes a reunião. Depois de tomarem conhecimento do 

teor da Moção, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, subscrevê-la e dela dar 

conhecimento às várias entidades ali referidas.-------------------------------------------------------------  

e) Foi marcado o Encontro de Gerações para dia 16 de Outubro.  Habitualmente 

marcava-se para o 1º Sábado de Outubro, mas nessa altura ainda há festas e poderia vir 

a colidir com esses eventos. --------------------------------------------------------------------------------------    

f) No dia 20 de Agosto próximo vai ser transmitido um programa de Vila Velha de Ródão, 

em directo, das 10 às 13 e das 15:00 às 18:00, e convidou todos os vereadores para 

estarem presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Intervenção do vereador Abel Mateus---------------- -------------------------------------------------------  

- Relativamente  ao  aviso  do  concurso  de recrutamento para um lugar de Acção Social,  



 

 

 

 

 

pensa que é de aproveitar as pessoas com conhecimentos dentro desta área, 

nomeadamente porque no concelho já se nota um pouco a precariedade no emprego e 

alguns casos de limiar de pobreza. ------------------------------------------------------------------------------  

- A Sra. presidente perguntou ao vereador se tinha dados concretos a esse respeito, 

tendo este respondido que não tem dados concretos mas que a situação se nota, 

nomeadamente na zona de Sarnadas, e mesmo na procura na Loja Social. --------------------  

- A Sra Presidente aconselhou o vereador a pedir esses dados ao Centro de Emprego, 

que os faculta------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - O vereador Abel Mateus continuou, referindo-se ao concurso, que o mesmo deveria ser 

aproveitado para a Câmara Municipal se munir de um gabinete com pessoas capacitadas 

nesta área, com provas dadas e trabalho no terreno, para ajudar a desenvolver estes 

assuntos e a relação com pessoas por vezes problemáticas.------------------------------------------  

A Sra. Presidente disse que: ----------------------- -------------------------------------------------------------  

-este concurso é precisamente para responder às cada vez maiores responsabilidades 

das Câmaras Municipais em matéria social. Na área social a Câmara Municipal só tem 

uma técnica superior, socióloga. Todo o trabalho que a Câmara Municipal desenvolve 

agora, de acordo com a lei, exige pessoas qualificadas e não é possível assegurá-lo com 

um único Técnico.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-em relação ao desemprego, não temos no concelho um número significativo de 

desempregados, temos mesmo tido dificuldade em encontrar pessoas para trabalhar. 

Estamos a pedir pessoas na GIP de Proença e ao Centro de Emprego de Castelo Branco 

-em relação à pobreza há um grupo que se reúne todos os meses, que é liderado pela 

Segurança Social, com representantes da Segurança Social, da Câmara Municipal, do 

Centro de Saúde, do Centro de Emprego, para encaminhar as pessoas para trabalhos e 

que há pessoas que se recusam terminantemente a trabalhar. Essas pessoas estão 

identificadas, são sempre as mesmas. Dizem que estão doentes mas são encaminhadas 

para as consultas e faltam. Algumas vão mesmo perder o rendimento mínimo de 

inserção, porque simplesmente não vão às consultas. ---------------------------------------------------  

Intervenção da Vereadora Natália Ramos: ------------ ----------------------------------------------------  

- Relativamente ao concurso, a vereadora propôs que de futuro se abra o leque de 

recrutamento, uma vez que existem outras licenciaturas que podem  garantir  as mesmas  
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competências, e a Câmara só tem a ganhar com isso. E certamente vai haver mais 

concursos, com as competências que a Câmara Municipal actualmente detém.----------------  

Intervenção do vereador José Manuel Alves:--------- ---------------------------------------------------  

- Relativamente à pobreza, o vereador disse que temos no concelho 13 casos de 

reinserção social, os quais já vinham de há 7 ou 8 anos. Algumas destas pessoas 

recusam-se a trabalhar e vão perder o subsídio de reinserção. Alguns recusam-se 

mesmo a inscrever-se no Centro de Emprego, e há dois anos não vão às consultas. --------  

- O vereador Abel Mateus disse que é nesses casos complicados e problemáticos que 

um gabinete da Câmara Municipal pode fazer um trabalho diferente.-------------------------------  

- Vereador José Manuel Alves continuou, dizendo que a acção social vai muito para além 

do que é conhecido. Os serviços estão a ir todas as semanas ao campo, ver situações 

dramáticas de pessoas que vivem mal, mas algumas estão assim porque querem. ---------

--Algumas pessoas não querem colaborar, recusam-se mesmo a deixar que entrem em 

sua casa para fazer limpeza. Temos casos em que os pais se recusam a deixar um filho 

vir ao Jardim-de-infância.--------------------------------------------------------------------------------------------  

---Foram presentes e encontram-se arquivados como anexos à presente acta, fotocópias 

dos seguintes documentos: informações da SAG e da DOHU, dadas nos termos do nº3 

do artigo 65º.da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro; Moção – of. Circular nº 05/2010 da Comunidade Intermunicipal do Médio 

Tejo. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

_____________________________ Encerramento_________ ____________________ 

---E  não  havendo   mais  assuntos  a  tratar,  foi  Pela Senhora Presidente  declarada  

encerrada  a  reunião pelas  16:15 horas, e  dela  se  lavrou  a  presente  acta, que depois 

de lida e julgada conforme vai ser assinada por  todos  quantos nela  participaram,  e  por     

mim,  Maria Adelina    Pina   Gonçalves Ferreira  Pinto,   Chefe de Divisão  Administrativa 

e Financeira, que a secretariei._______________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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