82

____Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal do Concelho de Vila Velha de
Ródão levada a efeito em um de Outubro de dois mil e oito._____________________
_______________________________Acta º21__________________________________

A

o primeiro dia do mês de Outubro de dois mil e oito, pelas 10:00 horas, realizouse 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, e
dos vereadores, Engº Vítor Manuel Pires Carmona, Luís Miguel Ferro Pereira, José
Manuel Duque Pires e prof. Fernando Carmona Ferreira Pires. ---------------------------------------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 Sra 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:---------------Componente de Apoio à Família ------------------------------------------------------------------------a) Foi presente o a informação 055/2008 do Sector de Educação, cuja cópia se arquiva,
que inclui a identificação de várias crianças a quem foi reconhecido o direito de almoço
gratuito e a preço reduzido, depois de aplicados os critérios adoptados na deliberação de
12/10/2005 do Conselho Municipal de Educação referente à forma de atribuição de
almoço gratuito a crianças não deslocadas; ----------------------------------------------------------------Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer o direito a almoço
gratuito às crianças: Denis Emanuel Pop; Fernando Manuel Cardoso Mendes e Ruben
Filipe Pedroso Trindade. -----------------------------------------------------------------------------------------Igualmente foi deliberado, por unanimidade, reconhecer o direito a almoço por 50% do
preço normal à criança: Rodrigo da Fonseca Barradas-----------------------------------------------

b) Foi presente a informação 056/2008 dos Serviços Sócio Culturais que dá conta da
situação de divida – e das diligências feitas para conseguir que a mesma fosse saldada por falta de pagamento da componente de Apoio à Família (almoço e lanche) da criança
Gustavo Henrique Araújo Mendes, filho de Emanuel Jaime Mendes, no valor de 20,00€
(vinte euros). O aluno só frequentou o Jardim-de-infância uma semana e a família deixou
de residir no concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que não se efectuem mais diligências
para cobrar a quantia referida. No entanto, caso a criança volte a frequentar o Jardim de
Infância, só terá direito à componente de apoio à família após pagamento da mesma.-----Turismo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra Presidente deu conhecimento da entrada em vigor do D.L. nº67/2008 de 10 de
Abril, que criou a Entidade Regional de Turismo do Centro, na correspondente NUT II
Centro, e da Portaria 1037/2008 de 15 de Setembro.---------------------------------------------------Face aos diplomas referidos, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que o
Município de Vila velha de Ródão integre essa entidade – a “Turismo do Centro de
Portugal”, e solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da integração referida. -----------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 “554.566,91 €” (quinhentos e
cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis euros e noventa e um cêntimos),
dos quais “525.583,81 €” (quinhentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e três
euros e oitenta e um cêntimos), são de Dotações Orçamentais e “28.983,10 €” (vinte e
oito mil, novecentos e oitenta e três euros e

dez cêntimos) de

Dotações

não

Orçamentais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Comparticipação nos Transportes Escolares------------------------------------------------------Foi presente o requerimento em nome de Fátima Ribeiro Tomás, mãe da aluna Mónica
Sofia Ribeiro Tomás que solicita a comparticipação do passe escolar da sua filha que irá
frequentar a partir de Outubro a escola APPACDM em Castelo Branco.---------------------------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, suportar o custo do “passe” da referida
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aluna, uma vez que se trata de uma escola de ensino especializado e que não confere
nível superior ao 9º ano.---------------------------------------------------------------------------------------5 – Ratificação de Despacho----------------------------------------------------------------------------------Foi presente o despacho nº189/2008 do Srº Vice-Presidente da Câmara Municipal
sobre a fiscalização dos trabalhos da empreitada de Requalificação do Complexo
Desportivo – Arrelvamento Sintético do Campo de Futebol. -------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho em causa. ------------A presente deliberação foi aprovada em minuta . ---------------------------------------------------6 – Auto de Medição de Trabalhos a Mais nº 1 da empreitada “Obras de Urbanização
do Loteamento da Fonte da Escola e Construção de oito Moradias ---------------------------- Foi presente o Auto de Medição de Trabalhos a Mais Nº1, referente à empreitada:
“Obras de Urbanização do Loteamento Fonte da Escola e Construção de Oito Moradias”,
no valor de 142.095,52 € (cento e quarenta e dois mil, noventa e cinco euros e cinquenta
e dois cêntimos), correspondendo 52.035,77 € (cinquenta e dois mil, trinta e cinco euros e
setenta e sete cêntimos) a Trabalhos a Mais da Mesma Espécie e 90.059,75 € (noventa
mil, cinquenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos) a Trabalhos a Mais de Espécie
Diferente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, com três votos a favor e duas abstenções, dos
vereadores Vítor Carmona e José Manuel Duque Pires, aprovar o referido auto. ---------------A presente deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------------------------------7 – Proposta de Trabalhos a Menos na empreitada “Obras de Urbanização do
Loteamento Fonte da Escola e Construção de Oito Moradias ----------------------------------- Foi presente a informação nº235/2008 da DOHU referente à necessidade de executar
trabalhos a menos na empreitada de Obras de Urbanização do Loteamento da Fonte da
Escola e Construção de Oito Moradias. --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar os trabalhos a menos
constantes na listagem em anexo à referida informação, no valor de 4.664,50€ (quatro
mil, seiscentos e sessenta e quatro euros e

cinquenta cêntimos), referente à

componente das Obras de Urbanização da empreitada. ----------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------------------------------8 – Proposta de Trabalhos a Mais na empreitada “Obras de Urbanização do

Loteamento Fonte da Escola e Construção de Oito Moradias -----------------------------------Este ponto foi retirado da Ordem do dia. --------------------------------------------------------------9 – Plano de Segurança e Saúde para a empreitada Requalificação do Complexo
Desportivo – Arrelvamento Sintético do Campo de Futebol Municipal-------------------------Foi presente o Plano de Segurança e Saúde para a empreitada de Requalificação do
Complexo Desportivo – Arrelvamento Sintético do Campo de Futebol.-----------------------------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o plano em causa.--------------A presente deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------------------------------10 - Informações-----------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente deu conhecimento: -----------------------------------------------------------a) Dos processos de obras aprovados durante o mês de Julho de 2008, com os números:
56/08; 55/08; e 123/07, e que por lapso não ficaram registados na acta de 17/09/2008 . --d) dos pagamentos efectuados, que foram no valor de 367.206,67 €. --------------------------Intervenção do Vereador Vítor Carmona: -------------------------------------------------------------O vereador perguntou em que estado se encontra a Revisão do PDM, tendo o Sr. Vice
Presidente informado que se está a refazer a Comissão Mista de Acompanhamento, por
força da nova legislação que entretanto entrou em vigor. Disse ainda que se espera que
todo o processo esteja concluído no final do próximo ano. É no entanto de notar que há
várias situações, como a nova Reserva Ecológica, vêm afectar o PDM. ------------------------ Foram presentes e encontram-se arquivados como anexos à presente acta, os
seguintes documentos: informação 55/08 do Sector de Educação e 56/08 dos Serviços
Sócio Culturais. --------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________Encerramento_____________________________
--- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Sra. Presidente declarada encerrada
a reunião, pelas 12:00 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
Maria

Adelina

Pina Gonçalves

Ferreira

mim,

Pinto, Chefe de Divisão Administrativa e

Financeira, que a secretariei.________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

