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____Acta da reunião extraordinária da Câmara Munici pal do Concelho de Vila 

Velha de  Ródão levada a efeito em dez de Setembro de dois mil e nove._________ 

______________________________Acta nº20____________ _____________________ 

os dez  dias do mês de Setembro de dois mil e nove, pelas 10:00 horas, 

realizou-se reunião extraordinária 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, Eng.º Paulo Jorge Farias Ribeiro e prof. 

Fernando Carmona Ferreira Pires.-------------------------------------------------------------------------------  

---A reunião foi declarada aberta pela Senhora Presidente, pelas 10.10 horas. -----------------  

1 – Revisão aos Documentos Previsionais------------ ----------------------------------------------- 

--- Foi presente a 4ª Revisão Orçamento de Despesa, no valor de 50.000,00€ (cinquenta 

mil euros), a 3ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais, com um aumento de 

50.000,00 € (cinquenta mil euros) e a 4ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 

com uma diminuição de 50.000,00 € (cinquenta mil euros). --------------------------------------------  

---A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a presente revisão. ----------------  

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

2 – Regulamento e Tabela de Taxas e outras Receitas  Municipais do Município de 

Vila Velha de Ródão-------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

---Foi presente o Projecto de Regulamento da Tabela de Taxas e Tarifas e outras 

receitas Municipais, publicitado no D.R. nº 144, II série de 28 de Julho de 2009 e através 

do Edital nº 44/2009 de 15/7/2009 e afixado em 28/7/2009. --------------------------------------------  

---A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o Regulamento, nos termos 

referidos, e cuja cópia fica arquivada nos documentos da presente reunião e, para os 

efeitos previstos na alínea a) do nº 2 do artigo 53º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei 5-A72002 de 11 de Janeiro, remetê-lo à Assembleia Municipal. ---  

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

3 – Pedido de Isenção de Taxas--------------------- ----------------------------------------------------- 

---Foi presente um pedido da Comissão de Festa da Sr.ª da Alagada a solicitar a isenção 

do pagamento das taxas devidas referente ao processo de licenciamento  N.º 23/2009. ----  
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 ---A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, reconhecer a relevância da 

contribuição desta iniciativa para o apoio recreativo à população e, como tal, a isenção 

das referidas taxas ao abrigo do n.º 2 do art.º 58.º do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

______________________________Encerramento_________ ____________________ 

--- E não havendo mais assuntos  a  tratar,  foi  pela Sra. Presidente  declarada encerrada  

a  reunião,   pelas  11:30 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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