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  ACTA DE ____/____/20  
  
 
___Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal do  Concelho  de  Vila Velha de 

Ródão levada a efeito a doze de Setembro  de  dois mil e um. __________________________  

_______________________________Acta º19 ________________________________________     

-------- Aos doze dias do mês de Setembro de dois mil e um, realizou-se a reunião 

ordinária, pública mensal, da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão,  no edifício dos 

Paços do Concelho, com a presença do Senhor Presidente  da Câmara Engº Vítor Manuel 

Pires Carmona, que presidiu, e dos vereadores Dr. Nicolau Pinto Eduardo,  Drª. Maria 

Edite Oliveira Diogo Candeias, Luís Miguel Ferro Pereira e Mário Gualter Pereira Pinto 

Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A reunião foi declarada aberta pelo Senhor  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 esta ter sido 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 _______________________  

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

Setembro, que fossem  incluídos na presente reunião os assuntos  que a  seguir  se  

indicam,  tendo a sua  proposta  sido  aprovada  por  unanimidade dos  presentes, 

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

1. – Alteração Orçamental; ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. – Auto de Medição; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. –Prova Desportiva – Pedido de parecer; --------------------------------------------------------------- 

4. – Renovação do Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa 

Tensão; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Alteração do horário das reuniões do Executivo; ---------------------------------------------------- 

________________________ Alteração Orçamental __________________________________  

--------  Foi  presente  a  6ª.Alteração  ao  Orçamento Ordinário do corrente ano, no valor de 



 

 

 

 

 

 Esc.16.730.000$00 (Dezasseis milhões, setecentos e trinta mil escudos), e a 6ª.Alteração ao 

Plano de Actividades do corrente ano  no valor de Esc.15.230.000$00 (Quinze milhões, 

duzentos e trinta mil escudos), que foi aprovada por maioria, com duas abstenções dos 

vereadores, Dr. Nicolau Pinto Eduardo e Luís Miguel  Ferro Pereira.------------------------------ 

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

___________________________Auto de Medição ____________________________________  

-------------Foi   presente  o   Auto  de  Medição nº2, referente  à  empreitada:  “Área de 

Pequena e Média Indústria em Fratel – 2ª Fase” no valor de Esc. 4.714.756$00 (quatro 

milhões e setecentos e catorze mil e setecentos e cinquenta e seis escudos) a que  acresce o 

I.V.A. legal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------A Câmara Municipal deliberou  por unanimidade dos presentes aprovar o 

referido auto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

_________________ Prova Desportiva – Pedido de parecer ___________________________  

-------- Foi presente o ofício nº2857 de 5 do corrente mês do  Governo Civil de Castelo 

Branco, que solicita parecer sobre a realização “3º World Cup Rally – 2001”, que se realiza 

nos dias 29 e 31 de Setembro. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos 

presentes emitir parecer positivo sobre o percurso apresentado, bem como sobre a 

realização da referida prova desportiva. Esta deliberação foi aprovada em minuta. ----------- 

___Renovação do Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa__ 

_______________________________  Tensão ________________________________________  

-------- Por deliberação de vinte e três de Abril de dois mil e um,   a Câmara Municipal 

aprovou a minuta do Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa 

Tensão – renovação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter aquele contrato à 

Assembleia Municipal, para aprovação definitiva. ------------------------------------------------------ 

_____________ Alteração do horário das reuniões do Executivo_______________________  

------A pedido do vereador Luís Pereira, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  

 



FL      90          

 

__________________________________ 
 
  ACTA DE ____/____/20  
 

 manter as reuniões para os dias marcados no início do ano, mas com início às 16.00 horas 

e não às 15.00 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

_________________________ Finanças Municipais __________________________________  

-------- Foi presente o balancete  da   Tesouraria   Municipal  do  dia   anterior,  por onde  se 

verificou o seguinte movimento: Total  de  disponibilidades: 149.725.133$00 (cento e 

quarenta e nove milhões, setecentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e três escudos) sendo  

de Operações Orçamentais: 126.893.029$00 (cento e vinte e  seis milhões, oitocentos e 

noventa e três mil, e vinte e nove escudos), e de Operações de Tesouraria: 22.832.104$00 

(vinte e  dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, cento  e quatro escudos) o qual se   

encontrava    distribuído    do    seguinte    modo:    em    cofre:   “871.281$00”  (oitocentos e 

setenta e um mil, duzentos  e  oitenta  e um escudos) dos quais “408.650$00” (quatrocentos 

e oito mil, seiscentos  e cinquenta escudos) eram em dinheiro e “462.631$00” (quatrocentos 

e sessenta  e dois mil, seiscentos e  trinta e um escudos) eram em cheques.  Na  Caixa Geral 

de Depósitos:  na  conta  145-330  -“129.208.594$00”  (cento e vinte e nove milhões, 

duzentos e oito mil, quinhentos e noventa e quatro escudos),  na  conta  446-030-

“17.610.349$00” (dezassete milhões, seiscentos e dez mil, trezentos e quarenta e nove 

escudos); no   Banco BPI:  na  conta  2802716 -"2.034.909$00" (dois milhões, trinta e quatro 

mil, novecentos e nove escudos). ----------------------------------------------------------------------------- 

______________________Loteamento das Fontainhas _______________________________  

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

__________________________Processos de Obras ___________________________________  

Procº18/01- Foi presente o projecto de especialidades: Estabilidade, em que é requerente 

João Dias Salgueiro,  contribuinte nº114650640, residente na Rua Dr. Garcia da Orta, nº2- 

2º Direito, em Odivelas, referente a ampliação de uma moradia unifamiliar,  que pretende 

levar a efeito na Ladeira, freguesia de Fratel, cujo  projecto   de  arquitectura foi aprovado 

em reunião  da Câmara Municipal de 18 de Julho de 2001.-------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar o projecto 

apresentado, bem como o licenciamento, de acordo com a calendarização referida no 

projecto de arquitectura, que era de 3 meses.-------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

______________________________ Subsídios _______________________________________  

Junta de Freguesia de Perais - Foi presente ofício nº33/01 de 7 de Setembro que envia 

factura no valor de 1.339.433$00, referente a Trabalhos a Mais na obra de Construção da 

Sede da Junta de Freguesia, que por erro de calculo não foram incluídos no projecto. -------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, comparticipar estes trabalhos em 

vinte por cento, como aconteceu com as restantes obras de construção da Sede da Junta. ---- 

____________________________    Informações _____________________________________  

O  Senhor  Presidente  informou o seguinte: --------------------------------------------------------------- 

a)-Que foram decretados dois dias de luto nacional pelo trágico atentado sofrido na 

América; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b)-Que o «Dia do Idoso» vai ter lugar no próximo dia 29, e convidou todos os vereadores a 

estarem presentes; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c)-Que teve lugar, na passada Sexta-Feira a vistoria «ad perpetuam rei memoriam» da 

parcela 280 do mapa de expropriações do IP2 – Lanço castelo Branco/Gardete, Sublanço 

Castelo Branco Sul/Fratel – 2º Trecho, e que é propriedade do Município. ---------------------- 

b) Dos  Pagamentos efectuados:   Foi  dado  conhecimento  dos  pagamentos  efectuados, 

no  valor   de 37.895.609$00  referentes  às  autorizações: SR00- 64 a 65;  SR01- 431 a 484; 

SR03 – 1, 657 a 670, 720 a 767; SR04 – 15, 17 a 18; --------------------------------------------------------- 

____________________________ Encerramento______________________________________  

-------- E  não  havendo   mais  assuntos  a  tratar,   foi   pelo senhor   Presidente  declarada  

 encerrada a reunião  pelas 16.30 horas, e dela se lavrou a presente acta, que depois de  lida 

 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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