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

Ródão levada a efeito em vinte de Outubro de  dois mil e cinco. _______________________  

_______________________________Acta º21 ________________________________________    

---------Aos vinte dias do mês de Outubro de dois mil e cinco, 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 vereadores Drª. Maria Edite Oliveira Diogo Candeias, 

Sr. Vereador Luís Miguel Ferro Pereira, Prof. Fernando Carmona Ferreira Pires e Mário 

Gualter Pereira Pinto Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------   

---------A reunião foi declarada aberta pela Senhora Presidente, pelas 15.00 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 tendo havido ninguém interessado em intervir neste ponto, passou-se à análise 

dos Pontos da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------------------------  

______________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, passando-se de imediato à análise e apreciação dos mesmos:----------------------  

1 -  Requerimento de Munícipe; -- ------------------------------------------------------------------- ------------- 

2 – Alteração Orçamental; -------------------------------------------------------------------------------------------  

3 – Requalificação Urbana da Zona Norte – Rua Santana; -----------------------------------------------  

______________________ Requerimento de Munícipe ________________________________  

---------Foi presente um requerimento em nome de Rosa Calcinha Dias, contribuinte 

nº101592469, residente na Rua da Eira em Vale de Pousadas, na qualidade de cabeça de 

casal da herança Manuel Pires Rouco, proprietário de um lote de terreno, sito na Rua da 

Eira em Vale de Pousadas, com área de 234,30 m2 , omisso na respectiva matriz predial da  



 

 

 

 

 

referida freguesia, requer que lhe seja certificado que  o referido lote de terreno se encontra 

em Zona Urbana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Visto o Parecer Técnico a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar a 

intenção de indeferir o pedido, uma vez que de acordo com a Carta de Ordenamento do 

Plano Director Municipal o prédio em questão se situa numa área classificada como de 

Reserva Ecológica Nacional.----------------------------------------------------------------------------------------  

Desta intenção deverá ser dado conhecimento ao munícipe, dando-lhe o prazo de 10 dias 

para se pronunciar sobre o assunto, após o que, e se nada for alegado, se considera 

indeferido o pedido.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

________________________ Alteração Orçamental __________________________________  

------- Foi presente a 10ª Alteração ao Orçamento da Despesa, no valor de 190.670,00 € 

(cento e noventa mil e seiscentos e setenta euros), a 10ª Alteração ao Plano de Actividades 

Municipais, no valor de 6.700,00 € (seis mil e setecentos euros), e a 10ª Alteração ao Plano 

Plurianual de Investimentos, no valor de 184.100,00 € (cento e oitenta e quatro mil e cem 

euros). --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

------- A presente deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta. -----------------------  

__________ Requalificação Urbana da Zona Norte – Rua Santana ____________________  

---------Foi presente o ofício 5516/GP/c, de 13/10/2005, do empreiteiro adjudicatário da 

empreitada: “Requalificação Urbana da Zona Norte – Rua Santana”, a propor a 

substituição do responsável pelo sistema de higiene e segurança no trabalho 

acompanhado da informação nº 265/05, da D.O.H.U. a comunicar não haver 

inconveniente na sua aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------  

---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aceitar a substituição do 

responsável pelo sistema de higiene e segurança no trabalho que passará a ser exercida 

pelo Sr. António José Gomes da Silva. --------------------------------------------------------------------------  

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

_________________________ 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 “975.311,02 €”  (novecentos e 

setenta e cinco mil, trezentos e onze euros e dois cêntimos), dos quais “854.591,96 €” 

(oitocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um euros e noventa e seis 

cêntimos), são de Dotações  Orçamentais  e  “120.719,06 €”(cento e vinte mil, setecentos 

dezanove euros e seis cêntimos) de  Dotações  não Orçamentais. -------------------------------------  

_____________________Atribuição de Cartão do Idoso ______________________________  

---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, atribuir, nos 

termos do artigo 3º do Regulamento para atribuição do Cartão do Idoso e Cartão Social na 

área  do Município  de  Vila  Velha  de  Ródão,  o cartão  do Idoso/cartão Social, aos idosos   

constantes  da  Lista  apresentada,  e  cuja  cópia  se  arquiva  nos  documentos  presentes a  

reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

__________________________ Autos de Medição____________________________________  

a) - Foi presente o Auto de Medição nº 2, referente à empreitada: “Requalificação Urbana 

da Zona Norte – Rua Santana” no valor de 107.703,82€ (cento e sete mil e setecentos e três 

euros e oitenta e dois cêntimos) a que acresce o I.V.A. legal.--------------------------------------------  

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

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

b) - Foi presente o Auto de Medição nº 3, referente à empreitada: “Requalificação Urbana 

da Zona Norte – Rua Santana” no valor de 94.358,01€ (noventa e quatro mil e trezentos e 

cinquenta e oito euros e um cêntimo) a que acresce o I.V.A. legal.------------------------------------  

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

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

_______________ Pedido de Parecer – Passeio Todo o Terreno ________________________  

---------Foi presente um ofício datado de 06/10/2005, da Escuderia de Castelo Branco que 

pretende realizar um Passeio Todo o Terreno de Motos, Motoquatros e Jeeps, no concelho 

de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, para o que solicita autorização da Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade autorizar o referido passeio pelo 

nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

 

 

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

_______________Alteração da Composição do Conselho de Educação __________________  

---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem do 

Dia.--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

____________Componente de Apoio à Familia: Pedidos de Apoio _____________________  

---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem do 

Dia.--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

_______ Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo_________________  

---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem do 

Dia.--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

_____________________Local de Paragem de Expressos _____________________________  

A empresa Rodoviária da Beira Interior, S.A, concessionária de carreiras de serviço 

público, com sede na Av. General Humberto Delgado, 99 em Castelo Branco, solicita 

autorização, nos termos do disposto do nº 1 no artigo 11º do D.L. 399-F/84 de 28 de 

Dezembro, para que sejam considerados os seguintes serviços da Carreira Expresso:---------  

a)  Castelo Branco-Lisboa (por Torres Novas) o seguinte local de paragem, em Vila Velha 

de Ródão: Agência da Rodoviária da Beira Interior – E.N. 18; -------------------------------------  

b) – Coimbra – Covilhã o seguinte local de paragem em Vila Velha de Ródão: Perdigão – 

Estrada Nacional nº241; ----------------------------------------------------------------------------------------  

---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e nos termos da legislação atrás 

citada, considerar como   locais de paragem nos  serviços de carreira expresso Castelo 

Branco-Lisboa e Coimbra-Covilhã, os atrás indicados, nos termos pedidos. ----------------------  

_____________ Pedido de Ocupação de Propriedade Municipal _______________________  

Foi presente um pedido de José Júlio Lopes Isaías, para ocupação de uma propriedade do 

Município  sita no lugar de Açafal, em Vila Velha de Ródão, denominada “tapada do 

açafal”, inscrita na matriz predial rústica da freguesia de Vila Velha de Ródão sob o artigo  

9 da Secção CF.----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------A Câmara Municipal, atendendo a que a propriedade necessita de cuidados e que o  
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munícipe se prontifica a tratá-la e mantê-la limpa e tratada, deliberou, por unanimidade, 

autorizar  o referido  munícipe Sr. José Júlio Lopes Isaías a cultivar a citada propriedade, 

sem que, no entanto essa autorização lhe dê qualquer direito sobre o imóvel, que deve ser 

desocupado logo que   a Câmara Municipal, por carta registada, lhe diga que o deve fazer. 

---------Mais foi deliberado que a Câmara Municipal tentará que tal notificação se faça com 

três meses de antecedência, por forma a evitar prejuízos para o munícipe.------------------------  

_________________________ Venda de Medronhos __________________________________  

---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem do 

Dia.--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

_____________________________Informações ______________________________________      

A Sra. Presidente deu conhecimento:----------------------------------------------------------------------------  

a) de que Sua Excelência o Sr. Presidente da República virá ao Concelho de Vila Velha de 

Ródão no dia 7 de Novembro próximo, e estará na Foz do Cobrão às 16.30 horas, onde vai 

ser feita a apresentação do programa Aldeias de Xisto, no âmbito da Presidência Temática 

sobre o Turismo, convidando os vereadores para estarem presentes.--------------------------------  

b)- de que no dia 21 terá lugar a instalação dos órgãos autárquicos do município; -------------  

c) - dos pagamentos efectuados no valor de 115.512,73  €. -----------------------------------------------  

d) - de que os eucaliptos cuja venda se publicitou pelo edital 48/2005 foram entregues ao 

Sr. Joaquim Cardoso Lourenço, de Proença-A-Nova,  por 1.050,00€;---------------------------------  

e)-De que as azeitonas laranjas e limões postos à venda pelo Edital nº 52/2005 foram 

entregues da seguinte forma: Azeitonas – lote 1 – 55,00€ a Carminda dos Santos Mota, de 

Vila Velha de Ródão; Azeitonas – lote 2 – 60,00€ a Manuel dos Santos Pereira, de Vilas 

Ruivas; Laranjas e Limões – lote único – 30,00€ a Carminda dos Santos Mota--------------------  

f) Da comunicação do Grupo Parlamentar do Partido  Comunista, que  remetia ---------------  

---------Foi presente  e  encontra-se  arquivado  como  anexo  à  presente acta, fotocópia do 

seguinte  documento: Lista do munícipes/Cartão do Idoso.--------------------------------------------  

____________________________  Encerramento _____________________________________  

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

encerrada  a  reunião   pelas  17.00 horas,  e  dela  se  lavrou  a  presente  acta, que foi lida e  



 

 

 

 

 

julgada conforme e foi 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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