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

Ródão levada a efeito a dezanove de Dezembro  de  dois mil e um. _____________________  

_______________________________Acta º26 ________________________________________     

-------- Aos dezanove dias do mês de Dezembro de dois mil e um, realizou-se a reunião 

ordinária, 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, Luís Miguel Ferro 

Pereira e Mário Gualter Pereira Pinto Cardoso. Não compareceu a Drª. Maria Edite 

Oliveira Diogo Candeias que se encontrava de férias. -------------------------------------------------- 

-------- A reunião foi declarada aberta pelo Senhor presidente, pelas 16.00 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– Trabalhos a Mais na empreitada “Recuperação Ambiental e Ordenamento do 

Tejo/Ródão – 2ª Fase; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 -  AGUAS – Integração de Infraestruturas municipais em alta na «Águas do Centro» 

 Cessão de Posição Contratual. -------------------------------------------------------------------------------- 

Trabalhos a Mais na empreitada “Recuperação Ambiental e Ordenamento do Tejo/Ródão 

_______________________________  2ª Fase ________________________________________  

-------- Foi presente a informação n º 180/2001 da Divisão de Obras Habitação e Urbanismo  

a qual se informa da necessidade de realizar Trabalhos a Mais na empreitada referida em  



 

 

 

 

 

epígrafe, bem como da existência de Trabalhos a Menos. Assim, de acordo com a 

informação referida, haverá necessidade de executar Trabalhos a Mais da mesma Espécie e 

de Espécie diferente no valor estimado de dez milhões e quinhentos mil escudos – 

10.500.000$00- , ou seja,  52,373,69  Euros, e há Trabalhos a Menos no valor de dois 

milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro escudos – 

2.566.774$00 - , ou seja,  12,802,99 Euros. ------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal  deliberou, por maioria com duas abstenções dos vereadores 

Dr. Nicolau Pinto Eduardo e Luís Miguel Ferro Pereira aprovar a realização dos trabalhos 

identificados na informação técnica, devendo apurar-se o custo exacto dos mesmos. --------- 

___AGUAS – Integração de Infraestruturas municipais em alta na «Águas do Centro» e__ 

____________________ “Cessão de Posição Contratual” _____________________________  

-------- Foi presente e aprovado, por unanimidade dos presentes, o «Acordo de Cessão da 

Posição Contratual» no contrato de empreitada celebrado em 1999/05/04 entre o 

município de Vila Velha de Ródão e a Construtora do Lena S.A., de «Abastecimento de 

Água ao Concelho/Rede Fundamental– parte III.1 – Ramo Sul-Troço 

Alvaiade/Sarnadinha/Chão das Servas-Troço do perfil 980 a perfil 1303» para a empresa 

“Águas do Centro S.A. “ ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi também presente o Relatório de Integração de Infra-estruturas Municipais em 

Alta – Águas e Águas Residuais , que foi aprovado por unanimidade dos presentes. --------- 

_________________________ Finanças Municipais __________________________________  

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

verificou o seguinte movimento: Total  de  disponibilidades: 117.083.446$00 (cento e 

dezassete milhões,  oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis escudos) sendo  de 

Operações Orçamentais:  91.441.608$00 (noventa e um milhões, quatrocentos e quarenta e 

um mil, seiscentos  e oito escudos), e de Operações de Tesouraria: 25.641.838$00 (vinte e 

cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos  e trinta e oito escudos) o qual se   

encontrava    distribuído    do    seguinte    modo: em  cofre:  “184.175$00”  (cento e oitenta 

e  quatro  mil,  cento  e  setenta  e  cinco escudos), dos quais “183.675$00” (cento e oitenta e  
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três mil, seiscentos e setenta e cinco escudos) eram em dinheiro e “500$00” (quinhentos    

escudos) eram em cheques.  Na   Caixa  Geral  de  Depósitos:   na   conta  145-330  -

“93.549.578$00”  (noventa  e três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e 

setenta e oito escudos), na  conta  446-030-“21.392.592$00” (vinte e um milhões, trezentos e 

noventa e dois mil, quinhentos e noventa e dois escudos); no   Banco BPI:   na   conta   

2802716  - "1.957.101$00"  ( um millhão, novecentos  e  cinquenta   e  sete  mil, cento e um 

escudos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

________________________ Alteração Orçamental __________________________________  

--------  Foi presente a 10ª.Alteração ao Orçamento Ordinário do corrente ano, no valor de 

Esc.15.070.000$00 (Quinze milhões e setenta mil escudos), e a 10ª.Alteração ao Plano de 

Actividades do corrente ano, no valor de Esc.12.000.000$00 (doze milhões de 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.----------------------------------------------- 

__________________________ Autos de Medição ____________________________________  

a)- Foi   presente  o   Auto  de  Medição nº9, referente  à  empreitada:  “Beneficiação da 

E.M. 553 Perais / Alfrívida” no valor de Esc. 51.786.383$00 (cinquenta e um milhões, 

setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e três escudos), ou seja 258,309,389 € (  

duzentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e nove mil, trezentos e oitenta e nove euros)  

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.------------------------------------------- 

b)- Foi   presente  o   Auto  de  Medição nº9, referente  à  empreitada:  “Beneficiação da 

E.M. 553 Alfrivida / Cebolais de Cima” no valor de Esc. 26.411.760$00 (vinte e seis 

milhões quatrocentos e onze mil, setecentos e sessenta  escudos), ou seja 131.741,30 € 

(cento e trinta e um mil, setecentos e quarenta e um euros e trinta cêntimos)  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.------------------------------------------- 

c) --Foi   presente  o   Auto  de  Medição nº2 de trabalhos a mais, referente  à  empreitada:  

“Beneficiação da E.M. 553 Perais / Alfrivida” no valor de Esc. 4.035.045$00 (quatro 

milhões, trinta e cinco mil e quarenta e cinco escudos), ou seja 20,126,721 € ( vinte milhões, 

cento e vinte e seis mil, setecentos e vinte e um  euros)  a que  acresce o I.V.A. legal. ---------- 

-------------A Câmara Municipal deliberou maioria, com duas abstenções, dos vereadores 

Dr. Nicolau Pinto Eduardo e Luís Miguel Ferro Pereira aprovar o referido auto. --------------- 

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

___ _______________________Processos de Obras ___________________________________  

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

______________________________ Subsídios _______________________________________  

-------- Foi presente o ofício referência 289/01 do Centro Municipal de Cultura e 

Desenvolvimento, no qual se refere que, no decorrer dos trabalhos de instalação da nova 

exposição permanente de arqueologia, houve  necessidade de executar trabalhos não 

previstos, tanto de construção civil e de instalação eléctrica, como dos coordenadores 

científicos da mostra, e solicitam o apoio da Câmara Municipal com um subsídio de quatro 

milhões de escudos – 4.000.000$00, ou seja  19,951,88 Euros.------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, deferir o pedido e 

atribuir o subsídio solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

____________________________    Informações _____________________________________  

O senhor Presidente  informou do seguinte: ---------------------------------------------------------------  

Pagamentos efectuados:   Foi  dado  conhecimento  dos  pagamentos  efectuados, no  valor   

de 29.408.811$00  referentes  às  autorizações: SR00- 70 a 71; SR01 – 717 a 775, 777 a 781;  

SR03 – 1167 ,1170, 1172 a 1194,  1196 a 1201, 1203 a 1204, 1206 a 1212; SR04 – 22; SR06 – 259 

a 260; SR08 – 10 a 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

dos  seguintes  documentos:   Informação  180/01  da   Divisão   de   Obras   Habitação   e  



FL      121          

 

__________________________________ 
 
  ACTA DE ____/____/20  
 
Urbanismo; Acordo de Cessão de Posição Contratual entre o Municipio de Vila Velha e 

Construtora do Lena; Relatório da integração de Infra-estruturas Municipais em Alta – 

àgua e Águas Residuais. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

____________________________ Encerramento______________________________________  

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

encerrada a reunião  pelas 17.00 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._______________________________________________________ 

Em tempo: Foi ainda introduzido em ponto prévio, com a concordância de todos, a 

seguinte deliberação:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOTEAMENTO DA ZONA INDuSTRIAL DE FRATEL – Procº 2/2001- Rectificação.------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, introduzir a seguinte rectificação à 

deliberação registada na acta número 23, de sete de Novembro de dois mil e um: ------------- 

Na folha 106 vº, linha 19, onde se lê:«25016,1 m2» deve lêr-se : «21.154,80m2».------------------  
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