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____Acta da reunião extraordinária da Câmara Munici pal do Concelho de Vila Velha 

de  Ródão levada a efeito em vinte e quatro de  Out ubro de  dois mil e sete._______ 

________________________________Acta º22___________ _____________________ 

os vinte e quatro dias do mês de Outubro de dois mil e sete, pelas 10:00 horas, 

realizou-se reunião  extraordinária   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 9:30 horas tendo-se de 

imediato passado à apresentação dos pontos constantes da Convocatória para a reunião. 

1 – Apreciação e votação dos critérios para atribui ção das casas no Loteamento da 

Fonte da Escola em Vila Velha de Ródão------------- ------------------------------------------------- 

---Foram presentes e analisadas as Normas para atribuição de Casas no Loteamento da 

Fonte da Escola, que foram aprovadas por unanimidade dos presentes, e ficam a fazer 

parte da presente acta e vão ser remetidas à Assembleia Municipal para que sobre elas 

se pronuncie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

2 – Construção do Cais do Tejo--------------------- ----------------------------------------------------- 

---Foram presentes e analisadas as condições para a constituição de um direito de 

superfície com vista à construção, por uma entidade privada, de um Quiosque junto ao 

Cais do Tejo, em Vila Velha de Ródão, para funcionar como Bar, que foram aprovadas 

por unanimidade dos presentes, e ficam a fazer parte da presente acta. ------------------------  

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

3 – Hasta Publica para venda das azeitonas, limões,  laranjas e medronhos  ------------ 

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade realizar uma hasta pública para a 

venda das azeitonas, laranjas, limões e medronhos das árvores propriedade  do 

Município, nos termos constantes das minutas dos Editais presentes à reunião e que se 

arquivam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4 – Venda de Sucata----------------------------------- ------------------------------------------------------- 

---Foi presente a informação 377/07 da DOHU que informa existir no armazém da  

Achada  diverso  material  em  ferro  que  já  não  é utilizado nos Serviços e propõe que o  
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mesmo seja vendido.--------------------------------------------------------------------------------------------  

---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que se proceda à venda do material 

para sucata, após divulgação, nos termos habituais, e através da recepção de propostas 

em carta fechada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

dos seguintes documentos: Normas para atribuição de Casas no Loteamento da Fonte da 

Escola; Condições para a constituição de um direito de superfície - Quiosque junto ao 

Cais do Tejo, em Vila Velha de Ródão; Editais. ---------------------------------------------------------  

______________________________ Encerramento________ _____________________ 

---E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente declarada 

encerrada a reunião pelas 11:00 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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