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

Ródão levada a efeito em treze de Maio de  dois mil  e nove._______________ 

_______________________________Acta º11____________ _____________________ 

os treze dias do mês de Maio de dois mil e nove, pelas 10:00 horas, realizou-se 

reunião ordinária pública mensal 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, Luís Miguel Ferro 

Pereira, Engº Vítor Manuel Pires Carmona e prof. Fernando Carmona Ferreira Pires. Não 

compareceu o vereador Eng.º Paulo Jorge Farias Ribeiro que comunicou encontrar-se 

doente. Uma vez que, nos termos do Regimento o vereador pode apresentar a 

justificação no prazo de dois dias, a falta será justificada ou injustificada na próxima 

reunião de Câmara -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

----A reunião foi declarada aberta pela Senhora Presidente, pelas 10:15 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, procedeu-se 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 do  Dia___________________ 

--- A Senhora Presidente propôs, nos termos do artigo 83º. da Lei 169/99, de 18   

Setembro alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro, que fossem  incluídos na presente 

reunião os assuntos  que a  seguir  se  indicam,  tendo a sua  proposta  sido  aprovada  

por  unanimidade e passando-se de imediato à análise e apreciação dos mesmos: ----------- 

Requalificação do Complexo Desportivo - Arrelvament o Sintético do Campo de 

Futebol Municipal- Auto de medição ---------------- --------------------------------------------------- 

---Foi presente o Auto de Medição de Trabalhos Nº1, referente à empreitada: 

“Requalificação do Complexo Desportivo - Arrelvamento Sintético do Campo de Futebol 

Municipal” no valor de 132.306,42€ (cento e trinta e dois mil, trezentos e seis euros e 

quarenta e dois cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------- 

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido auto.------------------- 

---A presente deliberação foi aprovada em minuta.--------------------------------------------------------- 
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 Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão – Ped itório ---------------------------------- 

---Foi presente um oficio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Velha de Ródão que informa que pretendem realizar nos dias 16 e 17 de Maio/09 um 

peditório à população do Concelho para apoiar a aquisição de um nova viatura, e solicita 

a autorização da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e nos termos do disposto no Decreto-

Lei 87/99 de 19 de Março autorizar o peditório referido. -------------------------------------------------- 

Doação de Terreno ----------------------------------------------------------------------------------  

---No seguimento da deliberação de 18/02/2009, acerca da doação de um prédio, e do 

pedido feito ao Sr. Abel Carmona Duque Ribeiro de que apresentasse comprovativos da 

titularidade do prédio que pretendia doar ao município, foi presente carta do citado Sr. 

Abel Carmona Duque Ribeiro, que comunica não ter qualquer documento comprovativo 

da titularidade do prédio, e que o mesmo não se encontra inscrito na matriz. -------------------- 

Analisada a situação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não poder aceitar 

a doação proposta e indicada na acta da reunião de 18/02/2009, do que será dado 

conhecimento ao interessado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Lote  1 da Zona Industrial de Fratel--------------- ------------------------------------------------------- 

---No seguimento da deliberação de 29/04/2009 foi presente um oficio da firma Rocha & 

Filhos, Lda, proprietária do Lote 1 da Zona Industrial de Fratel, que esclarece que o 

projecto que pretende implantar nesse lote é uma oficina de serralharia, e solicita que a 

Câmara proceda ao aterro do terreno até à quota zero do mesmo. ----------------------------------  

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido referente aos 

trabalhos de aterro, uma vez que os mesmos também foram solicitados por outros 

interessados mas nunca foram autorizados. ----------------------------------------------------------------- 

---Igualmente foi deliberado dar indicações aos serviços para que procedam às 

indicações a diligências necessárias no sentido de que o processo siga a forma legal 

necessária ao licenciamento de serralharia. ------------------------------------------------------------------ 

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    
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verificou  o  seguinte movimento: Total  de  disponibilidades  “588.020,40€”  (quinhentos e 

oitenta e oito mil, vinte euros e quarenta cêntimos); De dotações orçamentais “559.043,34 

€” (quinhentos e cinquenta e nove mil, quarenta e três euros e trinta e quatro cêntimos); 

De dotações não Orçamentais “28.977,06 €” (vinte e oito mil, novecentos e setenta e sete 

euros e seis cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – Alteração do regulamento da Biblioteca Municipa l José Batista Martins ------------  

---Foi presente a Informação 25/09 da Biblioteca Municipal em que se propõe a alteração 

do artigo 4º do capítulo I do Regulamento da Biblioteca Municipal, que passará a abrir ao 

público nas segundas-feiras, da parte da manhã.----------------------------------------------------------- 

--A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração referida, passando 

o horário de funcionamento a ser o seguinte:----------------------------------------------------------------- 

- Segunda-feira: 09:00-13:00 e 14:00-18:00 horas;---------------------------------------------------------  

- Terça-feira a sexta-feira: 10:00-18:00 horas;---------------------------------------------------------------- 

- Sábado: 09:00-13:00 horas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – Processo de Obras – Pedido de Isenção de Taxas- ------------------------------------------- 

---Foi presente um requerimento do Grupo de Amigos de Foz do Cobrão, com sede em 

Foz do Cobrão, no qual requer a isenção do pagamento das taxas devidas no processo 

de licenciamento referente à construção de um Lar para Idosos. ------------------------------------- 

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e ao abrigo do estipulado no artigo 5º 

da Tabela de Taxas e Licenças, conceder a isenção pedida.------------------------------------------- 

6 – Empreitada Escola EB1 de Vila Velha de Ródão – Auto de Medição de 

Trabalhos------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------  

---Este ponto foi retirado da Ordem do Dia.-------------------------------------------------------------------- 

7 – Subsídios-------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 

a) – Foi presente um pedido da Casa do Concelho de Vila Velha de Ródão , com sede 

na avenida Almirante Reis em Lisboa que convida para a sua festa do 20 aniversário, que 

se realiza no dia 16 de Maio em Lisboa e solicita a atribuição de um subsídio para fazer 

face aos encargos com o evento. Solicita também a cedência de dois autocarros para 

transportar os grupos musicais que irão animar a festa. -------------------------------------------------- 

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder os autocarros e conceder um 

subsídio no valor de 500 euros.------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

 

 

b) – Foi presente um pedido de subsídio do Grupo de Amigos da Foz do Cobrão –

GAFOZ- para a Construção de um Lar de Idosos em Foz do Cobrão, para o qual  

apresenta um valor previsto elegível de 643.725,94 €, com um financiamento previsto de 

70%, ou seja, de 450.608,15€. Para a obra em causa já apresentaram uma candidatura 

ao Programa Operacional Temático Potencial Humano.-------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que caso a candidatura venha a ser 

aprovada, comparticipará a obra com um subsídio no valor de 20% do valor elegível, ou 

seja, no valor de 128.745,18 €. ------------------------------------------------------------------------------------ 

c) CMCD. – Na reunião de 18/2/2009, em que foi deliberado oferecer os troféus para o 

torneio de Futsal, que o CMCD ia organizar em parceria com o CDRC, por lapso não 

ficou registado a atribuição de um subsídio de 1.500,00€ ao CMCD para a organização 

do torneio. Nestes termos, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar o 

erro, e registar a atribuição de um subsídio de 1.500,00€ ao CMCD, para a finalidade 

referida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - Informações------------------------------------ ------------------------------------------------------------                                                                                                                            

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

- da comunicação do Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das 

Pescas acerca dos Gabinetes Técnicos Florestais; -------------------------------------------------------- 

- da carta recebida da Casa dos Beirões no Ribatejo, que agradeciam a forma  como 

foram acolhidos em Vila Velha de Ródão; --------------------------------------------------------------------- 

- dos  pagamentos efectuados, que  foram   no   valor de 70.158,41 €. ----------------------------- 

- de que a unidade do INEM, sediada no Fratel,  começa a trabalhar, na próxima 6ª Feira 

e que integram aquela unidade um médico e dois enfermeiros. Ficam temporariamente 

em instalações cedidas pela Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficência 

Fratelense, suportando a Câmara Municipal a despesa, que é de 750,00€/mês, bem 

como o custo da adaptação do portão de acesso para possibilitar a abertura automática.  

- Foram presentes e encontram-se arquivados como anexo à presente acta, fotocópia 

dos seguintes documentos: Carta do Sr. Abel Carmona Duque Ribeiro e Informação 

25/09. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

_____________________________ Encerramento_________ ____________________ 

---E  não  havendo   mais   assuntos  a  tratar,   foi  pela  Senhora  Presidente   declarada   
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encerrada  a  reunião   pelas  11: 45 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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