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____Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal do Concelho de Vila Velha de
Ródão levada a efeito em catorze de Junho de dois mil e seis. __________________
___________________________ Acta º12 ____________________________________

A

os catorze dias do mês de Junho de dois mil e seis, pelas 10:00 horas, realizouse 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 da Drª Maria do Carmo de Jesus Amaro Sequeira, que presidiu, e
dos vereadores, Engº Vítor Manuel Pires Carmona, Sr. Luís Miguel Ferro Pereira e prof.
Fernando Carmona Ferreira Pires. Não compareceu o vereador Engº Paulo Jorge Farias
Ribeiro, que informou estar doente, ficando a justificação da falta pendente da
apresentação de atestado médico. Relativamente à falta dada por este vereador à
reunião de 31 de Maio último, e porque não foi apresentado atestado médico
comprovativo da doença, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, injustifica-la ------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 esta ter sido 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 ninguém interessado 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:------------Preço dos Bilhetes de Cinema a praticar na Casa de Artes e Cultura do Tejo ---------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade estabelecer o preço de € 2,50 (dois
euros e cinquenta cêntimos) para as entradas no cinema, que vai passar a funcionar com
regularidade na Casa e Artes e Cultura do Tejo. No caso de cinemas para crianças –
maiores de 6 anos ou infantis – as crianças até aos 12 anos ( até completarem 13 anos)
pagarão apenas €1,00 (um euro). -------------------------------------------------------------------------------

Exploração do Quiosque da Senhora D’ Alagada----------------------------------------------------Foi presente uma proposta apresentada pela Senhora Maria da Conceição Tavares
Bento Calheiros Andrade, que está interessada em explorar o Quiosque da Senhora D’
Alagada nas seguintes condições: 200 € pelos meses de Junho, Julho, Agosto e
eventualmente Setembro com água e luz incluídos nesse preço. --------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

atendendo a que não houve

interessados aquando da realização da hasta pública para entrega da cessão de
exploração do Quiosque e que é de todo o interesse que aquele espaço funcione de
acordo com o fim para o qual foi construído, aceitar a proposta agora apresentada. ---------A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------Sinalização de Transito da Feira de Actividades-------------------------------------------------- Foi presente a proposta de sinalização de trânsito para vigorar na Feira de
Actividades Económicas a realizar de 23 a 25 de Junho, que se arquiva na
documentação da presente acta, e que foi aprovada por unanimidade dos presentes, ao
abrigo do estipulado no nº 2 do artigo 8º do Dec-Lei 2/98 de 3 de Janeiro. -----------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------Contratação de Empréstimo --------------------------------------------------------------------------------Foi presente a analisado o relatório de avaliação de propostas para a contratação de
um empréstimo no valor de 633.787,00€.-------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e nos termos do disposto no nº 7 do
artigo 53 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro,
propor à Assembleia Municipal que autorize a contratação do empréstimo para o
investimento “Habitação da Fonte de Escola” no valor de 633.787,00€, pelo prazo de 12
anos à Caixa Geral de Depósitos, sendo a taxa de juro a da euribor a 6 meses,
acrescida de um spread de 0,094%. ----------------------------------------- ----------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------Ministério da Cultura – Pedido de Parecer ao projecto do CENTA-----------------------------Foi presente um ofício do Ministério da Cultura que solicita seja emitido Parecer relativo
à actuação do Centa –, como contributo para a elaboração dos relatórios finais no âmbito
da execução do programa de Apoio Sustentado às Artes do Espectáculo de Carácter
Profissional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar que não pode emitir Parecer
por ausência de acções em parceria entre aquela Instituição e o município. ---------------Ratificação de Despacho -------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do nº3 do artigo 68º da Lei
nº169/99 de 18/09, alterada pela Lei nº5 _A/2002 de 11/01, ratificar o Despacho 119/06 da
Sra. Presidente da Câmara, que atribuiu à Associação de Profissionais de Educação
Física de Castelo Branco um subsídio no valor de 400 €. ----------------------------------------------Carta Educativa---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um ofício do Instituto Politécnico de Castelo Branco que informa estarem
os trabalhos referentes à elaboração da Carta Educativa do Concelho de Vila Velha de
Ródão a ser realizados através do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional, que
constitui uma unidade orgânica do Instituto Politécnico, pelo que as facturas serão
emitidas pelo referido Centro de Estudos, embora respeitando o faseamento e as
condições acordadas entre a Câmara Municipal e o Instituto.--------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar esta situação, devendo a
contabilidade aceitar as facturas emitidas pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento
Regional, unidade orgânica do Instituto Politécnico de Castelo Branco, pelo que deverá
proceder às correcções necessárias no respectivo processo.-----------------------------------------Linhas Aéreas- Indemnização ao município ---------------------------------------------------------------- O Sr. Vice Presidente deu conhecimento de que está a ser construída uma linha de
alta tensão a 60KVA da central para a Celtejo e que terão de ser colocados dois postes
em terreno municipal. A empresa que está a levar a cabo a construção propõe uma
indemnização de €2.000,00 (dois mil euros), que a Câmara Municipal deliberou aceitar,
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ratificação de Protocolo -------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou ratificar o protocolo celebrado com a empresa Águas do
Centro para a elaboração dos projectos em “Baixa”, do qual já tinha conhecimento e que
foi assinado em Espinho. -------------------------------------------------------------------------------------------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 “880.255,45 €” (oitocentos e
oitenta mil, duzentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos), dos quais
“783.316,55 €” (setecentos e oitenta e três mil, trezentos e dezasseis euros e
cinquenta e cinco cêntimos), são de Dotações Orçamentais e “96.938,90 €” (noventa e
seis mil, novecentos e trinta e oito euros e noventa cêntimos) de

Dotações

não

Orçamentais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Auto de Medição da empreitada Valorização do Largo Dr. Pinto Cardoso ------------Foi presente o Auto de Medição nº5, referente à empreitada: “Valorização do Largo
Drº Pinto Cardoso” no valor de 16.919,04€ (Dezasseis Mil e Novecentos e Dezanove
Mil Euros e Quatro Cêntimos) a que acresce o I.V.A. legal.-------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido auto. --------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------5 – Licença Especial de Ruído ----------------------------------------------------------------------------------Foi presente o pedido para concessão de licença especial de ruído, em que é
requerente o Centro Desportivo Recreativo e Cultural de Vila Velha de Ródão,
contribuinte nº. 501 278 532, com sede na Rua da Sociedade, em Vila Velha de Ródão,
referente à realização de um baile, a realizar-se entre as 18:00 horas do dia 17 de Junho
e as 04:00 horas do dia 18 de Junho de 2006, na Rua da Sociedade, em Vila Velha de
Ródão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a licença especial de ruído,
devendo no entanto zelar pela tranquilidade das habitações mais próximas, abstendo-se
de emissões desproporcionalmente ruidosas, atenta a audiência efectiva e previsível ,
bem como, não deverão ser ultrapassados os limites máximos fixados no Dec.-Lei nº
292/00, de 14 de Novembro, alterado pelo Dec-Lei nº 259/02, de 23 de Novembro.----------- A presente deliberação foi aprovada em minuta. ------------------------------------------------6 – Protocolo com a TECVALOR – Tecnologia e Valorização de Resíduos Lda----------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar com a
TECVALOR de que se arquiva cópia . ------------------------------------------------------------------7 – Toponímica ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente um ofício da Casa do Concelho de Vila Velha de Ródão que propõe que
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seja atribuído o nome de Sr. Domingos Alves Dias a uma rua de Vila Velha de Ródão,
como reconhecimento pelas acções de vulto que desenvolveu para dar visibilidade ao
concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, endereçar a proposta à Comissão
formada para rever a toponímica na sede do Concelho. ------------------------------------------------8 – Venda de Lote na Achada------------------------------------------------------------------------------ Foi presente um requerimento em nome de Ana Sofia Ribeiro Dias, residente na Rua
do Terreiro nº16 em Vila Velha de Ródão, a quem foi atribuído o Lote 2 do Loteamento da
Serra da Achada , que solicita que a escritura seja feita considerando a venda do lote não
só a si própria mas também a Sérgio José Pires dos Santos. -------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou aceitar o pedido, devendo a venda do lote nº 2 do
loteamento da Achada ser feita a Ana Sofia Ribeiro Dias e Sérgio José Pires dos Santos. 9 – Expropriação de parcela do Município.------------------------------------------------------------------ Foi presente a comunicação da Refer EP - Rede Ferroviária Nacional – de que vai
solicitar a declaração de utilidade pública, com carácter de urgência da parcela 2, com
462m2 do prédio rústico inscrito na matriz predial de Vila Velha e Ródão sob o artigo
68CD e das parcelas 7 e 7S, com 84m2 e 69m2, respectivamente, do prédio urbano
inscrito na matriz predial de Vila Velha de Ródão com o artigo1525, ambos propriedade
do município, e de que o processo de expropriação vai ser conduzido pela Ferbritas,
empresa filiada da Refer. -------------------------------------------------------------------------------------------10 – Projecto de Regulamento de Bolsas de Estudo ---------------------------------------------------Foi presente o Projecto de Regulamento para atribuição de bolsas de estudo, publicado
no D.R, de 19 de Janeiro de 2006 e pelo Edital 4/2006 de 20 de Janeiro. --------------------------Não tendo havido reclamações nem apresentadas sugestões relativamente ao projecto
referido, a

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

propor à Assembleia

Municipal que, nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 53º da Lei 169/99 de 18 de
Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprove o Regulamento em
causa .---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A presente deliberação foi aprovada em minuta. ------------------------------------------------------11 – Pedido de parecer sobre Compropriedade -----------------------------------------------------------Este ponto foi retirado da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------

12 – Alteração da Sinalização na povoação de Ladeira e na Rua Dr. José Pinto de
Oliveira Rocha em Vila Velha de Ródão ----------------------------------------------------------------------Foram presentes duas informações da Divisão de Obras Habitação e Urbanismo, que
propõe alterações à sinalização de trânsito na povoação de Ladeira e na Rua Dr. José
Pinto de Oliveira Rocha, em Vila Velha de Ródão.-----------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e nos termos do estipulado no nº 2 do
artigo 8º do Dec-Lei 2/98 de 3 de Janeiro, aprovar as alterações referidas, que se
encontram assinaladas nas plantas que ficam arquivadas nos documentos presentes à
reunião e que aqui se dão por reproduzidas. ---------------------------------------------------------------13 – Processos de Obras -------------------------------------------------------------------------------------------Este ponto foi retirado da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------14 - Informações-----------------------------------------------------------------------------------------------Pagamentos: A Sra Presidente deu conhecimento dos pagamentos efectuados, que
foram no valor de 145.107,51 €;--------------------------------------------------------------------------------Procº 58/06 - Foi presente, para conhecimento, o processo de obras nº 58/2006, de
Joaquim Rosário Belo, referente à construção de um telheiro com 24 m2, no lote 17 do
Loteamento da Senhora D’ Alagada, em Vila Velha de Ródão, que foi autorizado por
despacho do Senhora Presidente de 07/06/2006.------------------------------------------------------ A Sra Presidente deu conhecimento da carta recebida da casa civil de Sua Excelência o
Senhor Presidente da República, na qual se agradece o acolhimento recebido da Câmara
Municipal de Vila Velha de Ródão na deslocação a este concelho. ---------------------------------- Foi presente e encontra-se arquivado como anexo à presente acta, fotocópia do
seguinte documento: Protocolo a celebrar com a TECVALOR; Mapas de sinalização e
Relatório de avaliação de propostas para a contratação de empréstimo. ------------------------- .
________________________

Encerramento _________________________________

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

pelas 12:00 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.___________________________________
_______________________________________________________________________________

