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____Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal do Concelho de Vila Velha de
Ródão levada a efeito em sete de Fevereiro de dois mil e sete._________________
________________________________Acta º3_________________________________

A

os sete dias do mês de Fevereiro de dois mil e sete, pelas 10:00 horas, realizouse reunião ordinária da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, no edifício
dos Paços do Concelho, com a presença da Senhora Presidente da Câmara, Drª

Maria do Carmo de Jesus Amaro Sequeira, que presidiu, e dos vereadores, Engº Vítor
Manuel Pires Carmona, Vice Presidente Luís Miguel Ferro Pereira, Engº Paulo Jorge
Farias Ribeiro e prof. Fernando Carmona Ferreira Pires. ---------------------------------------------------A reunião foi declarada aberta pela Senhora Presidente, pelas 10:00 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. -------------------------------------_____________________Período antes da ordem do Dia________________________
---Não tendo havido interessados em intervir neste ponto, passou-se à análise dos
Pontos da Ordem do Dia.-------------------------------------------------------------------------------------------_____________Inclusão de Novos Assuntos na Ordem do Dia___________________
---A Senhora Presidente propôs, nos termos do artigo 83º. da Lei 169/99, de 18
Setembro alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro, que fossem incluídos na presente
reunião os assuntos que a seguir se indicam, tendo a sua proposta sido aprovada
por unanimidade, passando-se de imediato à análise e apreciação dos mesmos:------------Protocolo a celebrar com o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento.------------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar com o
Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Vila Velha de Ródão, cuja cópia se
arquiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta, e na ausência da Senhora Presidente
da Câmara que se ausentou da sala durante a votação e aprovação. -------------------------------- A presente deliberação foi tomada em minuta. ---------------------------------------------------------Aprovação de Directrizes para a Casa de Artes-------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as directrizes de
programação para a Casa de Artes e Cultura do Tejo, constantes de documento presente

a reunião e cuja cópia se arquiva nos documentos presentes à reunião. -------------------------Objectivos para a Qualidade --------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar os objectivos da Qualidade
para 2007, constantes de documento presente a reunião e cuja cópia se arquiva nos
documentos presentes à reunião. -------------------------------------------------------------------------Contrato de Empréstimo- Ratificação --------------------------------------------------------------------Foi presente uma alteração às cláusulas contratuais do empréstimo DECOP/UAT
II/5635/06, de 18 de Agosto, feitas no seguimento de indicação do Tribunal de Contas,
alteração essa cuja cópia se arquiva e que foi ratificada por unanimidade. ----------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------------------------------- --Associação de Municípios da Raia Pinhal - Transferência--------------------------------------Foi presente um ofício da Associação referida em epígrafe que solicita a transferência
da comparticipação nas despesas correntes, para o ano de 2007, no valor 28.700 €. A
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que se proceda à transferência da quantia
referida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contratação de Empréstimo – Aprovação de Clausulas Contratuais -----------------------Foram presentes as cláusulas contratuais referentes ao empréstimo adjudicado ao BPI,
(Pr 31/07/CIC) até ao montante de 161.674,00 €, aprovada em sessão da Assembleia
Municipal de 29/12/2006 para financiamento do Loteamento da Fonte da Escola. ---------------As citadas Cláusulas Contratuais foram aprovadas com três votos a favor e dois votos
contra, dos vereadores Vítor Carmona e Paulo Ribeiro.-------------------------------------------------Venda de Equipamento -----------------------------------------------------------------------------------Na sequência da reunião de Câmara de 13/12/2006 , na qual foi deliberado entregar 4
Dumper’s, pelo valor de 1.112,00 € à Senhora Rosária Maria Gonçalves Dias, tendo a
venda

sido publicitada no Edital 71/06, foi dada informação de que a mesma não

procedeu ao levantamento do referido equipamento, para o que lhe fora dado um prazo
que terminou em 30 de Janeiro último. -------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que uma vez que o equipamento não
foi levantado, nem pago, até ao prazo estabelecido, considerar sem efeito a adjudicação
feita na reunião de 13/12/2006, do que deverá ser dado conhecimento à referida Srª
Rosária Maria Gonçalves Dias.------------------------------------------------------------------------------------
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Atribuição de Cartão do Idoso-------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, nos termos do artigo 3º do
Regulamento para atribuição do Cartão do Idoso e Cartão Social na área do Município
de Vila Velha de Ródão, o cartão do Idoso/cartão Social, aos idosos constantes da
Lista apresentada, e cuja cópia se arquiva nos documentos presentes a reunião. ----Acordo de Cooperação – Programa de Desenvolvimento de uma rede de
Bibliotecas Escolares -----------------------------------------------------------------------------------------Foi presente, para conhecimento e ratificação, o Acordo de Cooperação entre a
Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, o Agrupamento de Escolas de Vila Velha de
Ródão e a Direcção Regional de Educação do Centro, relativo ao Programa de
Desenvolvimento de Uma Rede de Bibliotecas Escolares, cuja cópia ser arquiva e que foi
ratificado, por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------Protocolo entre a Câmara Municipal e o Plano Nacional de Leitura------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo
referido em epígrafe, que envolve, em termos económicos directos, a atribuição de um
subsídio anual de 250,00€ ao Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão, com
vista ao apetrechamento de Bibliotecas.----------------------------------------------------------------Atribuição de Subsídios-----------------------------------------------------------------------------------Agrupamento de Escolas de Vª Vª de Ródão/ Feira de Carnaval ---------------------------------Foi presente a informação 1/2007 do Sector de Desenvolvimento e Turismo, cuja cópia
se arquiva, em face da qual a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao
Agrupamento de Escolas um subsídio de 2.350,00€, com o objectivo de apoiar o desfile
de Carnaval organizado pelas escolas. -------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------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 “824.897,21 €” (oitocentos e
vinte quatro mil, oitocentos e noventa e sete euros e vinte e um cêntimos), dos quais
“789.163,50 €” (setecentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e três euros e

cinquenta cêntimos), são de Dotações Orçamentais e “35.733,71 €” (trinta e cinco mil,
setecentos e trinta e três euros

e

setenta e um cêntimos) de

Dotações

não

Orçamentais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 –Rally Portas de Ródão ------------------------------------------------------------------------------------Foi presente um oficio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que
informa da realização do Rallye Portas de Ródão, nos dias 9 e 10 de Março, e remete o
regulamento da prova.----------------------------------------------------------------------------------------5 – Associação de Municípios da Raia Pinhal – Envio de documentos ----------------------Foi presente o oficio da Associação de Municípios da Raia Pinhal que envia os
seguintes documentos: Orçamento; Plano Plurianual de Investimentos; Actividades Mais
relevantes e Grandes Opções do Plano para o ano de 2007, dos quais foi dado
conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------6 –Escuderia de Castelo Branco- Pedido de Apoio--------------------------------------------------Foi presente o oficio da Escuderia que solicita a atribuição de um subsídio no valor de
11.500 € para apoio à realização do Rally Portas de Ródão que terá lugar nos dias 9 e 10
de Maio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio pedido, no valor de
11.500,00€, sendo no entanto da responsabilidade exclusiva da Escuderia de Castelo
Branco a segurança da prova, bem como todos os aspectos com ela relacionados. --------7 – Processo de Loteamento - Emparcelamento -----------------------------------------------------Foi presente o processo de emparcelamento das propriedades descritas na
Conservatória do Registo predial com os números 605, 851 e 464, todos da freguesia de
Vila Velha de Ródão, da responsabilidade da Câmara Municipal, processo que foi
aprovado, por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------8 – Processos de Obras-----------------------------------------------------------------------------------Procº110/06 - Foram presentes os projectos das Especialidades (Estabilidade, Águas e
Esgotos, Térmico, Acústico e Telecomunicações), bem como o pedido de isenção de
apresentação do projecto de gás, em que é requerente Antero Gonçalves Calcinha,
contribuinte n.º 110598873, residente na Rua Paralela à Gago Coutinho, em Santo
António da Charneca, Barreiro, referente à alteração de uma edificação, que pretende
levar a efeito num prédio urbano sito em Rua da Estrada, nº 18, em Perais, cujo projecto
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de arquitectura foi aprovado na reunião da Câmara Municipal de 24 de Janeiro de 2007.----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a isenção da apresentação
do projecto de gás, aprovar os projectos apresentados bem como o licenciamento de
acordo com a calendarização apresentada no projecto de arquitectura, que é de 6 meses.
A presente deliberação foi aprovada em minuta.-----------------------------------------------------------Procº 119/06 - Foram presentes os projectos das Especialidades (Estabilidade, Águas e
Esgotos e Acústico), bem como declaração de isenção de apresentação do projecto de
isolamento térmico, em que é requerente José Fernandes Romão, contribuinte
n.º188222731, com residência na Rua do Monte, nº 1, em Cebolais de Baixo, referente à
ampliação de um edifício, que pretende levar a efeito num prédio urbano sito na Rua do
Monte, Cebolais de Baixo, cujo projecto de arquitectura foi aprovado na reunião da
Câmara Municipal de 29 de Novembro de 2006.--------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos apresentados
bem como o licenciamento de acordo com a calendarização apresentada no projecto de
arquitectura, que é de 3 meses. -------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta.----- --------------------------------------------------Procº123/06 - Foram presentes os projectos das Especialidades (Estabilidade, Águas e
Esgotos, Térmico, Acústico e Telecomunicações), bem como o pedido de isenção de
apresentação do projecto de gás, em que é requerente Maria dos Prazeres Lopes Vaz
Barreto

contribuinte n.º 139511377, com sede na Avenida Embaixador Assis

Chateubriand, nº 15 – 3º Dtº, em Oeiras, referente à ampliação de uma casa de
habitação, que pretende levar a efeito num prédio urbano sito em Rua da Atalaia, nº 10,
Cebolais de Baixo, cujo projecto de arquitectura foi aprovado na reunião da Câmara
Municipal de 29 de Novembro de 2006. --------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade conceder a isenção da apresentação
do projecto de gás, aprovar os projectos apresentados bem como o licenciamento de
acordo com a calendarização apresentada no projecto de arquitectura, que é de 12
meses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------Procº127/06 - Foi presente o projecto de arquitectura, em que é requerente Sílvia Filipe
Taborda contribuinte n.º 233628916, residente no Largo António Esteves Ferro, nº179,

em Serrasqueira, referente à ampliação de uma moradia, que pretende levar a efeito num
prédio urbano sito em Tostão, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Vila Velha
de Ródão, sob o artigo 318 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Velha
de Ródão sob o n.º 2362/19980310 que confronta do Norte, Sul e Nascente com
Fernando Carmona Ferreira Pires e Poente, rua.-------------------------------------------------------------Considera o prazo de 12 meses suficiente para a realização da obra.-----------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto apresentado,
devendo, no entanto, ser dado cumprimento ao Parecer Técnico. -------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------Procº134/06 - Foi presente o projecto da Especialidade (Estabilidade), em que é
requerente Artur Ribeiro Simões contribuinte n.º 178089370, residente na Rua do
Loureiro, nº40, em Alvaiade, referente à construção de um muro, que pretende levar a
efeito num prédio rústico sito na Rua do Loureiro, nº 40, em Alvaiade, cujo projecto de
arquitectura foi aprovado na reunião da Câmara Municipal de 24 de Janeiro de 2006. ------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o projecto apresentado bem
como o licenciamento de acordo com a calendarização apresentada no projecto de
arquitectura, que é de 1 mês. ----------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta.-- -----------------------------------------------------Procº2/07 - Foram presentes os projectos das Especialidades (Estabilidade e Acústico),
declaração de isenção de apresentação do projecto de isolamento térmico bem como o
pedido de isenção de apresentação do projecto de gás, em que é requerente Maria da
Piedade da Conceição contribuinte n.º 209828269, com residência na Rua 1º de Maio,
em Vila Velha de Ródão, referente à construção de um anexo e de um telheiro, que
pretende levar a efeito num prédio urbano sito na Rua 1º de Maio, em Vila Velha de
Ródão, cujo projecto de arquitectura foi aprovado na reunião da Câmara Municipal de 24
de Janeiro de 2007. -----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a isenção da apresentação
do projecto de gás, aprovar os projectos apresentados bem como o licenciamento de
acordo com a calendarização apresentada no projecto de arquitectura, que é de 6 meses.
---A presente deliberação foi aprovada em minuta.-- -----------------------------------------------------Processo de Licenciamento Industrial – Foi presente o 1/06 em que é requerente
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Luciano Manuel Nunes Cardoso, contribuinte nº175333548, residente na Rua Principal
em Amarelos, que solicita o licenciamento do estabelecimento Industrial de Produção
Azeite, sito em Vale – Amarelos.------------------------------------------------------------------------------------Analisado o relatório da Comissão de Vistorias, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade , autorizar a emissão da Licença de Exploração Industrial requerida. -----------9- Informações-----------------------------------------------------------------------------------------------a) Seminário Internacional de Cooperação e Desenvolvimento Sustentável no Tejo
Internacional : Foi dado conhecimento de que se realizará nos dias 27 e 28 de Fevereiro,
em Vila Velha de Ródão, um Seminário Internacional intitulado “Cooperação e
desenvolvimento sustentável no Tejo Internacional”, e de que os trabalhos decorrerão na
Casa de Artes e Cultura do Tejo.---------------------------------------------------------------------------b) Pagamentos: A Sra. Presidente deu conhecimento dos pagamentos efectuados, que
foram no valor de 161.630,83 €.---------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes e encontram-se arquivados como anexo à presente acta, fotocópia
dos seguintes documentos: Protocolo a celebrar com o CMCD; Directrizes para a Casa
de Artes; Objectivos para a Qualidade; Cláusulas contratuais do empréstimo
DECOP/UATII/5635/06; Listagem/ atribuição cartão do Idoso; Acordo de Cooperação
relativo ao Programa de Desenvolvimento de uma Rede de Bibliotecas Escolares;
Protocolo a celebrar com o Plano Nacional de Leitura; Informação 1/07 do Sector de
Desenvolvimento e Turismo. --------------------------------------------------------------------------------------______________________________ Encerramento_____________________________
---E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente declarada
encerrada a reunião pelas 11:45 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._______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

