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ATA DE 06/10/2017

______________________

____Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal do Concelho de Vila Velha de
Ródão levada a efeito em seis de outubro de dois mil e dezassete ______
_____________________________Ata º20___________________________________
Os seis dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, pelas 14:30 horas,

A

realizou-se reunião ordinária, da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão,
que teve lugar no edifício dos Paços do Concelho, com a presença do Senhor
Vice-Presidente da Câmara, Sr. José Manuel Ribeiro Alves, que presidiu, e dos
vereadores Dr. Nicolau Pinto Eduardo, Dr.ª Ana Luísa Faria Pereira Correia
Marques e Dr.ª Natália Lopes Ramos. Não esteve presente o Senhor

Presidente da Câmara, Dr. Luís Miguel Ferro Pereira, por se encontrar de férias.-------------A reunião foi declarada aberta pelo Senhor Vice-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 analisados 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 “3.894.410,90€” (três milhões,
oitocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e dez euros e noventa cêntimos), dos
quais “3.854.447,72€” (três milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e
quarente e sete euros e setenta e dois cêntimos) são de Dotações Orçamentais e
“39.963,18€” (trinta e nove mil, novecentos e sessenta e três euros e dezoito cêntimos)
de Dotações não Orçamentais.----------------------------------------------------------------------------4 – Informações ------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento: ------------------------------------------------a)da celebração de dois contratos de emprego, ao abrigo da candidatura aos Contratos
Emprego Inserção Mais, cujas candidaturas foram aprovadas em reunião de câmara de
28/07/2017,com os senhores Ana Isabel Mendes Diogo e Acácio da Silva Gonçalves;----

b) da realização do Encontro de Gerações, no próximo dia 14 de outubro;-------------------c) dos pagamentos efetuados no período, que foram no valor de 224.402,64€. ---------------O senhor Vice-Presidente referiu o resultado das eleições autárquicas, o qual
possibilitou que se mantivessem os quatro vereadores do PS e um vereador para a
coligação Novo Rumo-PPD/PSD.CDS-PP. Agradeceu, em nome do Sr. Presidente, aos
colegas do executivo pelo seu empenho e colaboração, na expectativa que os próximos
quatro anos sejam de muito trabalho, profícuo, em benefício dos munícipes. Elogiou
ainda o trabalho desenvolvido pela Vereadora Natália Ramos, ao longo dos últimos oito
anos, como membro do executivo da Câmara Municipal e que agora está de saída, uma
vez que optou por não se recandidatar.--------------------------------------------------------------------O senhor vereador Dr. Nicolau Eduardo tomou da palavra para agradecer à
secretária da reunião, pela forma como sempre esclareceu todas as dúvidas
apresentadas pelo executivo. Agradeceu aos colegas de trabalho pelo apoio que lhe
prestaram, referindo que todos membros do executivo se esforçaram em cumprir com as
suas funções, cada um com as suas opiniões, expressas no sentido de voto, mas
trabalharam em prol do concelho e desejando que continuem a trabalhar assim, sempre
com o concelho de Vila Velha de Ródão em mente. Terminou desejando as maiores
felicidades à senhora vereadora Natália Ramos e referindo que tinha sido um prazer
trabalhar com ela.------------------------------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Drª. Natália Ramos agradeceu todas as palavras que lhe foram
dirigidas, e o carinho com que foi tratada, afirmando que não é um adeus, mas um até
já.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________Encerramento_____________________________
--- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada
encerrada a reunião, pelas dezasseis horas, dela se lavrou a presente ata, que depois
de lida e julgada conforme vai ser assinada por todos quantos nela participaram, e por
mim, Fernanda Maria Ferreira da Silva Neves, Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira, que a secretariei. -----------------------------------------------------------------------------_______________________________________________________________________

