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____Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal do Concelho de Vila Velha de
Ródão levada a efeito em três de junho de dois mil e dezasseis_________________
______________________________Ata º12___________________________________

A

os três dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas 14:30 horas,
realizou-se reunião ordinária pública mensal da Câmara Municipal de Vila Velha
de Ródão, que teve lugar no edifício dos Paços do Concelho, com a presença

do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Miguel Ferro Pereira, que presidiu, e dos
vereadores Sr. José Manuel Ribeiro Alves, Dr.ª Ana Luísa Faria Pereira Correia Marques
e Dr.ª Natália Lopes Ramos. Não compareceu o vereador Dr. Nicolau Pinto Eduardo, por
motivo de ordem familiar. ---------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi declarada aberta pelo Senhor Presidente, pelas 14:30 horas.-----------------Depois de verificadas as presenças passou-se de imediato à leitura da ata 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 houve interessados em intervir neste ponto. --------------------------------------------------ORDEM DO DIA – Em conformidade com a ordem do dia foram analisadas 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 “2.457.541,87 €” (dois milhões,
quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e um euros e oitenta e sete
cêntimos), dos quais “2.420.034,32 €” (dois milhões, quatrocentos e vinte mil, trinta e
quatro euros e trinta e dois cêntimos), são de Dotações Orçamentais e “37.507,55 €”
(trinta e sete mil, quinhentos e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos) de Dotações não
Orçamentais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Ratificação de despachos --------------------------------------------------------------------------4.1 - A Câmara Municipal deliberou, por quatro votos a favor e uma abstenção da
vereadora Natália Ramos, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, ratificar o Despacho n.º045/2016, de 1 de junho, do Sr. Presidente da Câmara,
que aprovou a 7ª Alteração Orçamental da Despesa, no valor de 28.000,00 €, a 7ª

Alteração ao Plano de Atividades Municipais, no valor de 8.000,00 €.-------------------------5 – Revisão aos documentos previsionais ------------------------------------------------------------ Foi distribuído o documento final que contempla a 2ª Revisão ao Orçamento de
Despesa, no valor de 805.000,00 € (oitocentos e cinco mil euros), a 1ª Revisão ao
Orçamento de Receita, com aumento de 1.653.904,00 € (um milhão seiscentos e
cinquenta e três mil novecentos e quatro euros) e uma diminuição de 848.904,00 €
(oitocentos e quarenta e oito mil novecentos e quatro euros), a 2ª Revisão ao Plano de
Actividades no valor de 350.000,00 € (trezentos e cinquenta mil euros) para anos
seguintes e a 2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos no valor de 781.500,00 €
(setecentos e oitenta e um mil e quinhentos euros). ----------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou por 3 votos a favor e uma abstenção da vereadora
Natália Ramos, aprovar a presente alteração. ----------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta.-------------------------------------------------6 – Revisão de diversos regulamentos – Início de procedimento -----------------------------Foi presente a informação 5/2016 da Divisão Administrativa e Financeira por onde se
verifica a necessidade de proceder à revisão dos seguintes regulamentos municipais: ---Urbanização e Edificação; Ocupação do Espaço Público e Publicidade; Horário de
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços; Atividade
de Comercio a Retalho não Sedentária Exercida por Feirantes e Vendedores
Ambulantes; Atividades Diversas; Mercado Municipal e Regulamento Geral de Taxas.
Mais foi informado do objeto de cada regulamento, do respetivo responsável pela
direção do procedimento e forma como se pode processar a constituição como
interessados e a apresentação de contributos para a elaboração dos regulamentos. --------Analisada a informação a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar à
abertura do procedimento de revisão dos referidos regulamentos, nos termos
apresentados e proceder à sua publicitação na internet, no sítio institucional da
entidade, em cumprimento do estipulado no artigo 98º do Código do Procedimento
Administrativo.-------------------------------------------------------------------------------------------------7 – Pedido de licença para recinto itinerante-------------------------------------------------------Foi presente um requerimento em nome de Raúl Cardinali Nery, contribuinte nº. 175 325
057, com sede na Rua Tenente Valadim, nº27, em Póvoa do Varzim, em que requer
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licença para instalação e funcionamento de uma estrutura para espetáculo de circo,
denominado Circo Nery Brothers Show, no Campo de Feiras, em Vila Velha de Ródão,
nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2016. --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº268/2009, de
29 de setembro, por unanimidade, deferir o pedido, devendo no entanto, ser acauteladas
todas as condições de segurança, responsabilizando-se o requerente pelos danos
supervenientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------------------8 – Pedido de licença especial de ruído ---------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento em nome de Raúl Cardinali Nery, contribuinte nº. 175
325 057, com sede na Rua Tenente Valadim, nº27, Póvoa do Varzim, em que requer
licença Especial de Ruído, para a realização de um espetáculo do Circo Nery Brothers
Show, no Campo de Feiras, em Vila Velha de Ródão, no dia 10/06/2016, entre as 21:30
e as 23:30 horas, dia 11/06/2016, entre as 16:30 e as 23:30 horas e dia 12/06/2016,
entre as 16:30 e as 18:30 horas. -------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, nos termos do
disposto no art.º 15º do Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei
nº9/2007, de 17 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------9 – Projetos do ATL de verão e do Campo de Férias 2016----------------------------------------Foi presente a informação nº.007/2016 do Serviço de Desporto e Tempos Livres, que
anexa projetos para ocupação de tempos livres – ATL de Verão 2016 e Campo de
Férias 2016, cujas cópias se arquivam nos documentos da reunião. -----------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos projetos nos
termos e condições apresentadas. -------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta.--------------------------------------------------10 – Plano de transportes escolares – Ano letivo 2016/2017 ------------------------------------Foi presente o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo de 2016/2017, que
se arquiva nos documentos complementares à presente ata, que mereceu a aprovação
do Conselho Municipal de Educação. O encargo que se prevê com os transportes é no

valor de €150.865,53€ (cento e cinquenta mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e
cinquenta e três cêntimos), sendo a receita prevista de € 19.539,41€ (dezanove mil,
quinhentos e trinta e nove euros e quarenta e um cêntimos. -----------------------------------------A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, o referido Plano, que aqui se
dá por reproduzido e cuja cópia se arquiva nos documentos presentes a reunião. --------11 – Universidade de Verão/2016 -------------------------------------------------------------------------Foi presente a informação nº.005/2016 do Serviço de Educação, indicando que, à
semelhança do convite realizado pela Universidade de Coimbra no ano de 2015, foi esta
autarquia convidada novamente a participar na Universidade de Verão 2016, que
decorrerá de 17 a 22 de julho. ----------------------------------------------------------------------------------O custo da inscrição de cada aluno (com alojamento numa residência universitária) é
de 175,00 € (cento e setenta e cinco euros) e envolve os alunos do 10º ao 12.º ano de
escolaridade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo da
alínea u) do nº1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar o valor
total por aluno, até ao máximo de 10 inscrições.---------------------------------------------------------Os critérios de seleção dos alunos a aplicar, caso tal seja necessário, em virtude do
número de inscrições, serão os mesmos do ano de 2015, aprovados em reunião do
executivo municipal de 24/04/2015. -------------------------------------------------------------------------Foi também deliberado, por unanimidade, que em caso de desistência, o aluno fica
obrigado a reembolsar o município do valor que tiver sido pago pela sua inscrição. ----------A presente deliberação foi aprovada em minuta.--------------------------------------------------12 - Subsídios nos termos dos Regulamentos Sociais -------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem do Dia. 13 - Empreitada “OECND_CM1372 (EN 18 – Salgueiral) – Adjudicação ---------------------Foi presente o relatório final referente à empreitada de “Outras Estradas e Caminhos
Não Discriminados – Beneficiação do C.M. Nº1372 (E.N.18/Salgueiral)”, no seguimento
do procedimento E04/16, aberto por deliberação da Câmara Municipal de 24/03/2016,
onde se propõe a adjudicação à firma Diamantino Jorge & Filho, Lda, pela importância
de 144.535,56€ (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Euros e
Cinquenta e Seis Cêntimos)+ IVA. ---------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em causa à
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firma Diamantino Jorge & Filho, Lda., pela importância de 144.535,56€ (cento e quarenta
e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos)+ IVA. ------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------------------14 – Subsídios ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem do Dia. 15 – Informações--------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento:-----------------------------------------------------------a) da realização da hasta pública para arrematação da cessão de exploração do bar das
piscinas de Fratel, que foi entregue ao Sr. Pedro Tiago Nogueira Azenha;--------------------b) da assinatura de quatro contratos de emprego-inserção, na sequência da candidatura
aprovada em reunião de 24 de março do corrente ano, com os senhores António do
Santos Guerra, Luís Manuel Ribeiro, Vasco José Gonçalves Gil e Luís Jorge Tavares de
Almeida;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

c) da realização de uma reunião, no próximo dia 9 de junho, com a Unidade de Missão
de Valorização do Interior, com o objetivo de apresentar estratégias para a fixação de
população no interior, solicitando aos Sr.(s) vereadores que apresentassem também os
seus contributos para esse fim. De entre outras soluções, irão ser apresentar algumas
medidas de incentivo ao investimento privado, como a redução da carga fiscal para as
empresas que invistam e criem postos de trabalho nestas zonas de baixa densidade
populacional e a criação de Vistos Gold para o interior, com o objectivo de captar
investimento, recuperar património e dinamizar a economia local, a redução do IRS para
as pessoas que aqui fixem residência e a criação de um fundo imobiliário para a
reabilitação do património nestas zonas e redução dos impostos e contribuições, durante
um período de tempo, para a reabilitação urbana. São medidas que não necessitam de
um investimento direto do Estado, reduzem alguma receita mas evitam outro tipo de
despesa e criam um incentivo ao investimento privado, sendo este, de momento, o
grande desafio para concelho.--------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Natália Ramos referiu que concorda plenamente com as propostas agora
apresentadas e que ficou extremamente satisfeita com o trabalho que tem sido realizado
nesta área, considerando ser este o caminho.----------------------------------------------------------

d) dos pagamentos efetuados no período, que foram no valor de 226.132,78 €. -------------Foram presentes e encontram-se arquivados como anexo à presente ata, fotocópia
dos seguintes documentos: projetos para ocupação de tempos livres – ATL de Verão
2016 e Campo de Férias 2016 e Plano de Transportes Escolares para o ano letivo de
2016/2017.
_______________________________Encerramento___________________________

