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____Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal do Concelho de Vila Velha de
Ródão levada a efeito em 2 de Fevereiro de dois mil e onze. ____________________
________________________________Acta º3_________________________________

A

Os dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, pelas catorze horas e trinta
minutos, realizou-se reunião ordinária pública mensal 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 Senhores vereadores, Drª Natália Lopes Ramos, Abel Manuel Cardoso
Correia Mateus, José Manuel Ribeiro Alves e Luís Miguel Ferro Pereira. ---------------------------A reunião foi declarada aberta pela Sra. Presidente, pelas 14:30 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 houve interessados em intervir neste ponto.-------------------------------------------------------______________Inclusão de Novos Assuntos na Ordem do Dia_________________
---A Sra. Presidente propôs, nos termos do artigo 83º.da Lei 169/99, de 18 de Setembro
alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro, que fossem incluídos na presente reunião 3
pontos: Workshop:”Orçamento do Estado para 2011-Implicações na Gestão Local”;
IX Passeio Todo o Terreno - Pedido de Autorização para o Novo Traçado e
Quiosque da Sr.ª da Alagada - Hasta Pública, tendo a sua proposta sido aprovada por
unanimidade e passando-se de imediato à análise e apreciação dos mesmos. ----------------a) Workshop :”Orçamento do Estado para 2011-Implicações na Gestão Local”----------A Sr.ª presidente informou do convite efectuado ao Município de Vila Velha de Ródão
pela empresa Link Think, Consultoria e Apoio à Gestão, para integrar como parceiro o
Ciclo de Workshops “Orçamento do Estado para 2011 – Implicações na gestão local”, a
realizar entre Março e Abril, em cinco Municípios: Pombal, Fundão, Pedrógão Grande,
Vila Velha de Ródão e Vila de Rei, solicitando, para o efeito, a disponibilização das
instalações da Casa de Artes e Cultura do Tejo para realização do Workshop ”Tribunal de
Contas e Autarquias Locais: Auditoria Interna e Gestão de Riscos”, previsto para o dia 13
de Abril de 2011. Foi ainda convidada a Sr.ª Presidente a participar como oradora na

Sessão de Encerramento: ”As Autarquias Locais e o Desafio da Autosustentabilidade Alternativas e Soluções”, sessão que será presidida pelo Ex.mo Sr. Dr. António Bagão
Félix, prevista para 20 de Abril, em Vila de Rei.---------------------------------------------------------------Face ao interesse dos temas a tratar, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
ceder o espaço da Casa de Artes e Cultura do Tejo, a título gratuito, para realização do
referido Workshop.-------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sr.ª Vereadora Natália Ramos sugeriu à Sr.ª Presidente que assistisse ao Workshop,
ao que a Sr. Presidente respondeu que iria participar, até porque tinha sido convidada
como oradora para um dos Workshops. ----------------------------------------------------------------------b) IX Passeio Todo o Terreno - Pedido de Autorização para o Novo Traçado -------------Foi presente o ofício nº. 015-C/11, datado de 02/02/11, da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão, contribuinte nº. 501111301, com
sede na Rua de Santana, em Vila Velha de Ródão, em que informa, que na sequência do
Parecer negativo da G.N.R. – Destacamento Regional de Castelo Branco, foi alterado o
percurso, conforme itinerário que junta, relativamente ao IX Passeio todo o Terreno, que
pretende levar a efeito no próximo dia 5 de Fevereiro, pelo que solicita autorização para a
realização do mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do Decreto-Regulamentar
nº 2-A/2005, de 24 de Março, emitir parecer positivo à realização do referido passeio,
conforme percurso apresentado, devendo, no entanto, serem obtidos os necessários
pareceres positivos e respeitar eventuais condicionalismos que venham a ser impostos,
dos quais deverá ser notificada a referida entidade.---------------------------------------------------------A presente deliberação foi tomada na ausência do Sr. Vereador José Manuel Ribeiro
Alves, que se ausentou da sala durante a apreciação e votação do pedido. ----------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta. -----------------------------------------------------c) Quiosque da Sr.ª da Alagada - Hasta Pública-------------------------------------------------------A Sr.ª Presidente informou que cessou o contrato do Quiosque da Sr.ª da Alagada, na
sequência da falta de pagamento da respectiva renda, conforme constava do contrato
celebrado, pelo que propõe levar de novo a hasta pública o arrendamento do referido
espaço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, realizar nova hasta pública para a
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cessão de exploração do Quiosque da Sra. D’ Alagada, nos termos e condições
anteriormente definidos, com a alteração de redução do valor da renda em cinquenta por
cento, nos meses de Outono e Inverno, ou seja desde Outubro a Maio, inclusive.------------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 “224.407,77 €” (duzentos e vinte e
quatro mil, quatrocentos e sete euros e setenta e sete cêntimos), dos quais “194.970,82
€” (cento e noventa e quatro mil, novecentos e setenta euros e oitenta e dois cêntimos),
são de Dotações Orçamentais e “29.436,95 €” (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e
seis euros e noventa e cinco cêntimos) de Dotações não Orçamentais. --------------------------4 - Atribuição de Bolsas de Estudo -----------------------------------------------------------------------Foi presente a Acta da Comissão de Análise para atribuição de Bolsas de Estudo
referentes ao ano lectivo de 2010/2011, cuja cópia se arquiva nos documentos
complementares à presente acta, por onde se verificou que depois de feito o cálculo dos
rendimentos dos agregados familiares dos alunos concorrentes, os candidatos ordenados
em 1º, 2º e 3º lugar foram os seguintes: Inês Isabel Ventura Lucas, Ana Catarina Alves
Mateus e Vera Sofia Mendes Nunes. ----------------------------------------------------------------------------Uma vez que, nos termos da deliberação do executivo de 4/4/2007, apenas se
poderiam atribuir duas bolsas de estudo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
atribuir excepcionalmente, para o ano lectivo de 2010/2011, três bolsas de estudo, que
serão entregues aos três concorrentes atrás referidos. -------------------------------------------------5 – 1ª. Revisão aos Documentos Previsionais de 2011---------------------------------------------Foi presente a 1ª Revisão ao Orçamento de Despesa, no valor de 3.551.675,00 (três
milhões quinhentos e cinquenta e um mil seiscentos e setenta e cinco euros), a 1ª
Revisão ao Orçamento de Receita no valor de 3.551.675,00 (três milhões quinhentos e
cinquenta e um mil seiscentos e setenta e cinco euros), a 1ª Revisão ao Plano Plurianual
de Investimentos no valor de 3.546.675,00 € (três milhões quinhentos e quarenta e seis
mil seiscentos e setenta e cinco euros) e a 1ª Revisão ao Plano de Actividades
Municipais no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros). ------------------------------------------------------

---Solicitados alguns esclarecimentos sobre os documentos que integram a revisão aos
documentos previsionais de 2011, os mesmos foram prestados pela secretária da
reunião, a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, a
pedido da Sr.ª Presidente ---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a presente revisão. -----------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------6 – Beneficiação do C.M. n.º 1355-IP2/Vale do Cobrão-Ladeira-1ª Fase (Estrada
Ladeira/foz do Cobrão): Aprovação de Trabalhos a Menos -------------------------------------Foi presente a informação nº 012/2011 da DOUA, de 13/01/2011 relativo a trabalhos a
menos na empreitada acima mencionada, cuja cópia se arquiva nos documentos
complementares à presente acta. ------------------------------------------------------------------------------Face ao conteúdo da mesma, propõe-se a aprovação de trabalhos a menos no valor de
20.481,29€ (vinte mil, quatrocentos e oitenta e um euros e vinte e nove cêntimos) + IVA,
de acordo com a listagem em anexo à referida informação. ---------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a menos em
causa, pelo valor acima mencionado. ----------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------7– Beneficiação do C.M. nº1355-IP2/Vale do Cobrão-Ladeira-1ª Fase (Estrada
Ladeira/foz do Cobrão): Aprovação de Trabalhos a Mais---------------------------------------------Foi presente a informação nº 0031/2011 da DOUA, de 28/01/2011 relativo a trabalhos a
mais na empreitada acima mencionada.----------------------------------------------------------------------Face ao conteúdo da mesma, propõe-se a aprovação de trabalhos a mais no valor de
32.361,50€ (Trinta e Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Um Euros e Cinquenta Cêntimos)
+ IVA, de acordo com a listagem em anexo à referida informação, cuja cópia se arquiva
nos documentos complementares à presente acta. ------------------------------------------------------O Vereador Abel Mateus questionou se, na altura da aprovação do projecto, não era
possível detectar a necessidade dos trabalhos agora propostos. O Vereador Luís Pereira
esclareceu que durante o decurso da empreitada se concluiu que, por uma questão de
segurança, seria necessária a execução dos trabalhos agora propostos. ---------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais em
causa, pelo valor acima mencionado.---------------------------------------------------------------------------
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---A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------8– “Parque de Campismo Rural de Vila Velha de Ródão” Suspensão do Prazo de
Execução dos Trabalhos--------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a informação nº 028/2011 de 25/01/2011 relativo à suspensão do prazo
de execução dos trabalhos da empreitada acima mencionada, cuja cópia se arquiva nos
documentos complementares à presente acta. ---------------------------------------------------------------Face ao conteúdo da mesma, propõe-se a suspensão do prazo de execução dos
trabalhos da empreitada “Parque de Campismo Rural de Vila Velha de Ródão” nos
termos referidos na informação da Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente (nº28/2011).---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a suspensão do prazo de
execução dos trabalhos da empreitada em causa.--------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------------------------------------9 - “Requalificação do Lagar de Varas e Sua Envolvente no Cabeço das Pesqueiras”
Suspensão do Prazo de Execução dos Trabalhos -------------------------------------------------Foi presente a informação nº 027/2011 de 25/01/2011 relativo à suspensão do dos
trabalhos na zona do campo de jogos pelo adjudicatário na empreitada acima
mencionada, cuja cópia se arquiva nos documentos complementares à presente acta.--------Face ao conteúdo da mesma, propõe-se a suspensão dos trabalhos na zona em
questão e nos termos da informação da Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente
(nº27/2011). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a suspensão dos trabalhos
da empreitada em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. ------------------------------------------------------10 – Subsídios-------------------------------------------------------------------------------------------------a) – Foi presente a informação 005/2011 da Secção de Contabilidade e Património por
onde se verifica que a Junta de Freguesia de Perais apresentou facturas no valor de
95.022,73 €, referente à construção de um armazém, e sobre a qual recaiu a informação
de que, à presente data se encontra disponível na rubrica 0103/08050102 a quantia de
20.000,00€ (vinte mil euros). -----------------------------------------------------------------------------------------A Sr.ª Vereadora Natália Ramos questionou se a Câmara Municipal tem alguma
intervenção ao nível da análise da legalidade da obra, ao que a Sr .ª Presidente

respondeu que o projecto foi aprovado pela Câmara, seguindo todos os trâmites de um
licenciamento de obra particular. -----------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e de acordo com o estipulado na
alínea b) do nº 6 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei 5A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir o subsídio de vinte por cento do valor da obra. -------------21 - Informações----------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente deu conhecimento: ---------------------------------------------------------a) – da informação solicitada pela Vereadora Natália Ramos acerca do Ciclo de
Workshops “Orçamento do Estado para 2011 – Implicações na gestão local”, a realizar
entre Março e Abril, nos Municípios de Pombal, Fundão, Pedrógão Grande, Vila Velha de
Ródão e Vila de Rei, cuja sessão de encerramento será presidida pelo. Dr. António
Bagão Félix, e que tem como destinatários eleitos locais, dirigentes, técnicos superiores e
demais funcionários, com um custo de cem euros por acção. Os Workshops versarão os
seguintes temas: “Consequências práticas na gestão dos recursos humanos-novas
regras do OE-2011, gestão de recursos humanos, aplicação prática, procedimentos
concursais, restrições ao recrutamento, reduções remuneratórias, progressão nas
carreiras e avaliação de desempenho”, a 2 de Março em Pombal; “Reestruturação dos
Serviços da Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia”, a 16 Março em Fundão;
“Contratação Pública, métodos eficientes de gestão e optimização de recursos.
Responsabilização financeira”, a 30 Março em Pedrógão Grande; “Tribunal de Contas e
Autarquias Locais: Auditoria Interna e Gestão de Riscos”, a 15 Abril em Vila Velha de
Ródão e “As Autarquias Locais e o Desafio da Autosustentabilidade - Alternativas e
soluções”, sessão de encerramento a 20 Abril em Vila de Rei.---------------------------------------b)- do facto do Município de Vila Velha de Ródão apresentava em 31 de Dezembro de
2010, num total de noventa e seis municípios, a maior taxa de execução do Programa
Operacional do Centro, com noventa e sete por cento de execução, sendo os projectos
considerados para esta boa execução a Escola Básica e a Revisão do Plano de
Emergência, aguardando-se a aprovação do projecto Requalificação do Lagar de Varas e
Sua Envolvente no Cabeço das Pesqueiras. ---------------------------------------------------------------c)- da iniciativa de instrução do processo de proposta de classificação da Arte Rupestre
do Vale do Tejo como património Cultural Submerso, como modo de continuar a
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publicitação da região em termos turísticos. Esta proposta será elaborada em parceria
com a Associação de Estudos do Alto Tejo e com a Plataforma de Estudos Arqueológicos
do Médio Tejo, existindo já um pequeno estudo, da autoria desta última entidade, que
será enviado ao IGESPAR.----------------------------------------------------------------------------------------d)- da proposta do estudo da poluição ambiental, conforme já discutido em reunião de
câmara e em sessão de Assembleia Municipal, com medição das partículas e cheiros, em
três semanas distribuídas ao longo do ano, a acordar entre as partes, tendo sido posto à
consideração três locais para medição, concluindo-se que os melhores pontos seriam
junto ao Cabeço de Salvador, junto à Rotunda e entre o edifício da Câmara e a Santa
Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão. -------------------------------------------------------------e)- da entrada em funcionamento das ETAR´s de Sarnadas de Ródão e Fratel, em
Dezembro de 2010, facto do qual já foi dado conhecimento às juntas de Freguesia.---------f)- dos pagamentos efectuados, que foram no valor de 459.895,91 €. ---------------------------Foram presentes e encontram-se arquivados como anexos à presente acta, fotocópias
dos seguintes documentos: Acta da Comissão de Análise para atribuição de Bolsas de
Estudo; Informações da DOUA nº(s): 012/2011, 0031/2011, 028/2011 e 027/2011. ----------_____________________________ Encerramento______________________________
---E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente declarada
encerrada a reunião pelas dezasseis 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, Fernanda Maria Ferreira da Silva Neves, Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira, em regime de substituição, que a secretariei.___________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

