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

Ródão levada a efeito em vinte e seis de Maio mil novecentos e noventa e nove. _________  

 ___________________________________ Acta º13 ___________________________________     
 -------- Aos vinte e seis dias do mês de Maio de mil novecentos e noventa e nove,    

realizou-se reunião ordinária  da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão,  no edifício 

dos Paços do Concelho, com a presença do Presidente da Câmara Eng.º Vítor Manuel Pires 

Carmona, que presidiu, e dos Vereadores  Senhores, Dr. Nicolau Pinto Eduardo, Drª Maria 

Edite Oliveira Diogo Candeias, Sr. Luís Miguel Ferro Pereira, e Dr. José Luís António Levita. 

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 ter sido esta aprovada, se procedeu à sua assinatura, 

continuando-se com os assuntos constantes da Ordem do Dia. --------------------------------------  

 ______________________ Ponto Prévio antes da Ordem do Dia _______________________  

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

2. - Divisão de Propriedade horizontal; --------------------------------------------------------------------  

3. - Licença de utilização; --------------------------------------------------------------------------------------  

4. - Pedido de Certidão- Portucel; ---------------------------------------------------------------------------  

5. - CNEFF; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. - 1º Passeio de Cicloturismo de Cebolais de Cima; --------------------------------------------------  

7. - Avaliação de Propostas de de Fornecimento de Equipamento Informático e de 

Software de base e actualização de equipamento existente e do respectivo sofware de 

base; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. - Transportes Escolares; -------------------------------------------------------------------------------------  

 _____________________________ Alteração Orçamental _____________________________  
 -------- Foi presente a 5ª Alteração ao Orçamento Ordinário do corrente ano, no valor de 

8.860.000$00 (oito milhões, oitocentos e sessenta mil escudos), e a 5ª Alteração ao Plano de 

Actividades do corrente ano no valor de 5.650.000$00 (cinco milhões, seiscentos e 

cinquenta 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.------------------------------------------------  



 
 
 
 
 
 
 
 _______________________  Divisão de Propriedade horizontal _______________________  
 -------- Foi presente o processo nº. 15/99 em que é requerente João Marujo Miguens, 

contribuinte nº. 173648134, residente na Avª. 25 de Abril em Cebolais de Cima, no qual faz 

referência a um pedido de vistoria para concessão de licença de utilização e divisão em 

propriedade horizontal de um prédio de rés-do-chão e 1º andar, na Avª. 25 de Abril em 

Cebolais de Cima registado na Câmara Municipal sob o número 1226 em 03/09/98, cujo 

pedido foi presente e aprovado na reunião de Câmara Municipal de 14 de Outubro de 

1998, não tendo, por lapso, incluido no requerimento uma garagem anexa ao referido 

prédio, requer a necessária  vistoria para emissão da licença de utilização. Requer ainda, 

que lhe seja passada nova certidão de divisão do prédio em propriedade horizontal 

considerando que a garagem fica a fazer parte do rés-do-chão, Fracção A do referido 

prédio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal, em face do Parecer favorável dos peritos, deliberou por 

unanimidade presentes, deferir os pedidos. ---------------------------------------------------------------  

 _____________________________  Licença de utilização _____________________________  
 -------- Foi presente  o processo nº10/99 em que é requerente Alves & Madeira Lda, pessoa 

colectiva nº502877235, com sede na Rua das Forças Armadas nº32 em Vila Velha de Ródão, 

possuidor do alvará de licença de utilização nº13/96, passado em 14 de Maio de 1996, 

processo nº15/93 respeitante a um edifício de rés-chão e 1º andar onde funciona um 

armazém e arrumos, em que pretende instalar um estabelecimento comercial para venda 

de rações, adubos, agro-químicos e outros, e requer seja feita  vistoria a fim de lhe ser 

concedida a necessária licença de utilização para os fins indicados. A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade dos presentes, e visto o processo, conceder a licença pedida. --  

 __________________________  Pedido de Certidão- Portucel __________________________  
 -------- Foi presente requerimento da  Portucel-Tejo - Empresa de Celulose do Tejo, S.A, 

pessoa colectiva nº503058203 com sede em Vila Velha de Ródão, que requer lhe seja 

passada certidão de aprovação de localização respeitante à ampliação de uma unidade 

industrial de fabrico de pasta de papel Kraft, sita em Vila Velha de Ródão, para efeitos do 

disposto no nº1 do artigo 9º do Dec-Lei 282/93, de 17 de Agosto e do artigo  4º  do Decreto  

Regulamentar nº25/93 de 17 de Agosto. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade  
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dos presentes emitir Parecer favorável ao pedido apresentado. --------------------------------------  

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

 ____________________________________ CNEFF ____________________________________  
 -------- Foi presente ofício da Comissão Especializada de Fogos Florestais, Delegação de 

Coimbra, em que informa dos financiamentos atribuídos para o ano de 1999 no âmbito da 

preservação da Floresta contra incêndios. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Financiamento total é de 4.673.000$00 (  quatro milhões, seiscentos e setenta e três 

mil escudos), do qual 1500 contos se destinam ao Programa de Vigilância móvel 

motorizada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente propôs que à semelhança do que aconteceu nos últimos anos, 

sejam os Bombeiros de Vila Velha de Ródão a encarregar-se da Vigilância Móvel 

Motorizada, transferindo a Câmara Municipal para aquela entidade o valor de 1500 

contos, e devendo a mesma elaborar relatório das actividades desenvolvidas. ------------------  

 -------- A proposta foi aprovada, por unanimidade dos presentes, na ausência do vereador 

Dr. José Luís António Levita. ----------------------------------------------------------------------------------  

 __________________ 1º Passeio de Cicloturismo de Cebolais de Cima __________________  
 -------- Foi presente ofício da Associação de Cicloturismo de Castelo Branco, que solicita 

parecer sobre o 1º Passeio de cicloturismo de Cebolais de Cima, cujo itinerário anexa. A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes emitir Parecer favorável.  ----  

_Avaliação de Propostas de Fornecimento de Equipamento Informático e de Software de _ 

 _____ base e actualização de equipamento existente e do respectivo sofware de base _____  
 -------- Foi presente a avaliação das propostas do Concurso público para aquisição de 

equipamento informático e de Software de base e actualização de equipamento existente e 

do respectivo sofware de base, tendo-se constatado que a única proposta em condições de 

ser aceite é a da firma  Logomática - Engenheiros e Consultores de Informática, Lda, pelo 

valor de 7.997.000$00 (sete milhões, novecentos e noventa e sete mil escudos), a que 

acresce o IVA legal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar em princípio o 

fornecimento à referida firma, pelo valor de 7.997.000$00 (sete milhões, novecentos e 

noventa e sete mil escudos), a que acresce o IVA legal. A presente adjudicação tornar-se-à  



 

 

 

 

 

definitiva se no prazo de 5 dias, não for apresentada qualquer reclamação pelos outros 

concorrentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 _____________________________ Transportes Escolares _____________________________  
 
 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes criar um novo 

circuito: Cebolais de Baixo/Sarnadas de Ródão com 22 Km/dia, uma vez que no próximo 

ano escolar existem crianças para serem transportadas de Cebolais para Sarnadas. ------------  

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

verificou o seguinte movimento: Total  de  disponibilidades: 70.575.706$00 (setenta milhões, 

quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e seis escudos)  sendo   de  Operações 

Orçamentais: 55.013.842$00 (cinquenta e cinco milhões, treze mil, oitocentos e quarenta e dois  

escudos), e  de  Operações de  Tesouraria: 15.561.864$00 (quinze milhões, quinhentos e   

sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e quatro escudos)  o   qual se  encontrava  distribuído  

do seguinte modo: em cofre: “407.611$00” (quatrocentos e sete mil, seiscentos e onze 

escudos), dos quais "244.489$00" (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e 

nove escudos)  eram e dinheiro  e em  cheques "163.122$00" (cento e sessenta e três mil, cento 

e vinte e dois escudos). Na  Caixa Geral de Depósitos:  na  conta  145-330 - “60.426.424$00” 

(sessenta milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro escudos), na  

conta  446-030 -“8.835.713$00” (oito milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e treze 

escudos); no  Banco  Fonsecas & Burnay: na conta 2802716 - "905.958$0  (novecentos e cinco 

mil, novecentos e cinquenta e oito  escudos. ------------------------------------------------------------------  

 _______________________________ Autos de Medição  _______________________________  
 -------- Foi presente o auto de Medição nº5, referente à empreitada "Obras de Urbanização do 

Loteamento da  Senhora D' Alagada" no valor de 17.285.754$00 (dezassete milhões, duzentos 

e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro escudos) a que acresce o IVA legal. -------  

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

Auto.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ______________________________ Processos de Obras ______________________________  
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Procº4/99- Foram presentes os projectos de especialidades: Estabilidade, em  que  é 

requerente, António José Cipriano Rocha, contribuinte n.º 129479250, residente na Rua 

Carlos Duarte Caneças, nº5-3º Esq, Falagueira, concelho da Amadora, referente à 

construção de uma garagem, sita em Monte Fidalgo,  cujo projecto de arquitectura foi 

aprovado em reunião da Câmara Municipal de 3 de Março de 1999. -------------------------------                                                        

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes aprovar os 

projectos apresentados, bem como o licenciamento, de acordo com a calendarização 

apresentada no projecto de arquitectura, que era de 3 meses. ----------------------------------------  

Procº35/99 - Foi presente o projecto de arquitectura, em que é requerente, Isidoro Pires 

Pinto, contribuinte nº.170056166, residente na Foz do Cobrão, referente à construção  de 

duas garagens,  que pretende levar a efeito num terreno que possui em Foz do Cobrão, 

inscrito na matriz predial da freguesia de Vila Velha de Ródão sob o artigo nº.132 da 

Secção A  e descrita na Conservatória do Registo Predial de Vila Velha de Ródão sob o nº. 

02580/120199, que confronta do Norte com Joaquim Tomé,  do Sul com ribeiro e Joaquim 

Tomé, do Nascente com caminho e Maria Matos e do Poente com Joaquim Matos e 

Joaquim Tomé.  Considera o prazo de 6 meses, suficiente para a realização da obra. ----------  

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

projecto de arquitectura, bem como a calendarização apresentada. ---------------------------------  

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

 -------- Esta deliberação foi tomada na ausência do vereador Luís Miguel Ferro Pereira. ------  

Procº52/99 - Foi presente o projecto de arquitectura, em que é requerente, Emílio Barroso 

Bicho, contribuinte nº.183122623, residente em Amarelos, Sarnadas de Ródão, referente à 

alteração de uma moradia, em Amarelos, em prédio inscrito na matriz predial da freguesia 

de Vila Velha de Ródão sob o artigo nº.1290 e descrita na Conservatória do Registo Predial 

de Vila Velha de Ródão sob o nº.01502/310797, que confronta do Norte com Manuel Dias, 

do Sul com João Duque, do Nascente com rua pública e do Poente com Joaquim Martins 

Duque.  Considera o prazo de 6 meses, suficiente para a realização da obra. --------------------  

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

projecto de arquitectura, bem como a calendarização apresentada. ---------------------------------  



 

 

 

 

 

Procº53/99 -  Foi  presente o projecto de  arquitectura,  em que é requerente, Pedro Manuel  

Pires Fernandes, contribuinte nº.195501594, residente na Rua das Pesqueiras, em Vila 

Velha de Ródão, referente à construção de um edifício para habitação, sito no  Cabeço do 

Salvador, Lote 14, em Vila Velha de Ródão, inscrito na matriz predial da freguesia de Vila 

Velha de Ródão sob o artigo nº.3164 e descrita na Conservatória do Registo Predial de Vila 

Velha de Ródão sob o nº.2495/100998, que confronta do Norte e Nascente com António 

Nuno Crisóstomo Camilo, do Sul com rua do Cabeço do Salvador e do Poente com Lote 

13.  Considera o prazo de 12 meses, suficiente para a realização da obra. -------------------------  

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

projecto de arquitectura, bem como a calendarização apresentada. ---------------------------------  

 _______________ Pedido de Parecer - Máquinas Eléctricas de Diversão ________________  
 -------- Foi presente o ofício nº972 do Governo Civil, em que solicita emissão de Parecer nos 

termos do artigo 1º da Lei nº2/87, de 8 de Janeiro, para obtenção de licenças de exploração 

de máquinas eléctricas de diversão no estabelecimento de Carlos Alberto Gonçalves, sito 

na Rua Manuel Lopes Ribeiro, nº6, em Fratel-. A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade dos presentes emitir, Parecer positivo. ---------------------------------------------------  

 ___________ Cedência de Instalações da Escola de Serrasqueira à Associação ___________  
 -------- Foi presente o pedido do Centro Sócio-Cultural de Serrasqueira, sobre a cedência da 

Escola Primária da Serrasqueira para a Sede do referido Centro. ------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, ceder o edifício 

para o fim pretendido, cedência essa a titulo precário, devendo contactar-se os 

responsáveis da Associação para acertar os pormenores e a forma da cessão pretendida, 

cuja proposta será presente a futura reunião. -------------------------------------------------------------  

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

 _________________________________ Informações __________________________________  
 -------- O Senhor Presidente  deu conhecimento que: ----------------------------------------------------  

a) - Recebeu informação dos Bombeiros relativa à Comemoração do Cinquentenário da 

Associação, que terá lugar a 4 de Julho, com indicação do respectivo Programa; ---------------  

b) -No final da passada semana houve um incêndio, que se presume de origem criminosa,  
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na  envolvência da Azenha dos Gaviões; -------------------------------------------------------------------  

c)- Está-se a fazer um esforço no sentido de desdobrar a brigada de Águas, na tentativa de 

que haja permanentemente uma brigada de Serviço. ---------------------------------------------------  

d) - O Senhor Secretário de Estado Maranha das Neves vai estar no dia 27, às 18 horas, no 

anfiteatro da Presidência do Politécnico de Castelo Branco, onde vai proferir uma palestra 

sobre a Auto Estrada da Beira Interior.----------------------------------------------------------------------  

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

49.488.106$00  referentes  às  autorizações: SR98 -29 a  30;  SR01 - 188 a 215, 220;  SR03 - 

323, 334, 363 a 402, 322, 416 a 417; SR06 -75 a 91.  ---------------------------------------------------------   

- Para cumprimento do estipulado no nº3 do artigo 52º do Dec-Lei 100/84  de  29  de  

Março foi dado conhecimento dos  despachos  de   deferimento  do  Senhor Presidente  da   

Câmara,  feitos   ao  abrigo  da  Delegação de  Competências  da  Câmara  Municipal,  nos 

termos da alínea i)  do nº.4 do artigo 51º do diploma referido, renovação de cartões de 

feirantes; nos termos  da  alínea c)  do  nº2  do  artigo 51º  referentes  a  processos de obras 

e pedidos de certidão no período de 13/05/99 a 26/05/99, documentos que ficam 

arquivados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Foi também dado conhecimento do despacho referente à contratação a termo certo de um 

Engenheiro Técnico Civil e de um Operador de sistema feitos ao abrigo das competências 

delegadas nos termos do nº2 do artigo 2º do Dec-Lei 409/91 de 17 de Outubro, documento 

que fica a fazer parte da presente acta. ----------------------------------------------------------------------  

- Intervenção do vereador Luís Miguel Ferro Pereira: - O vereador Luís Pereira chamou 

a atenção para o acidente ocorrido na E.N.18, na zona da Atalaia referiu que já é o 

segundo acidente naquele local e sugeriu que se pedisse  a intervenção da Junta 

Autónoma de Estradas para a solução do problema dada a perigosidade daquele local. -  

- Os vereadores Dr. Nicolau Pinto Eduardo e Luís Miguel Ferro Pereira pediram lhes 

fosse facultada informação das obras realizadas em 1998 tanto por empreitada como 

por administração directa, bem como da publicidade paga nos Jornais Regionais. --------  

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

seguinte     documento:   Avaliação   de    Propostas   de   Fornecimento   de   Equipamento  



 

 

 

 

 

Informático e de Software de  base e actualização de equipamento existente e do respectivo 

 sofware de base. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

encerrada a reunião  pelas  15.45 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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