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   ACTA DE ____/____/20  
  
    

_______Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal do Concelho de Vila Velha de  

Ródão levada a efeito em dois  de Novembro de  dois mil e cinco. ______________________  

_______________________________Acta º23 ________________________________________    

---------Aos dois dias do mês de Novembro de dois mil e cinco, pelas 09:00 horas, 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 da Drª 

Maria do Carmo de Jesus Amaro Sequeira, que presidiu, e dos vereadores, Engº Vítor 

Manuel Pires Carmona, Sr. Vereador Luís Miguel Ferro Pereira, Engº Paulo Jorge Faria 

Ribeiro e Prof. Fernando Carmona Ferreira Pires. ----------------------------------------------------------   

---------A reunião foi declarada aberta pela Senhora Presidente, pelas 09:00 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 ______________________________  

---------Antes de se iniciar a Ordem do Dia, o Sr. Vereador Vítor Carmona solicitou que lhe 

fosse dada uma listagem actualizada das candidaturas a fundos comunitários, bem como o 

seu posicionamento actual. Pediu também uma cópia do Resumo de Tesouraria do dia 

anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------A Sra. Presidente respondeu que o Sr. Vereador  teria toda a documentação a que 

legalmente tivesse direito, e que ia ser verificada essa situação, bem como a forma que 

deveria ser adoptada para a solicitar. ---------------------------------------------------------------------------  

---------O Sr. Vereador Paulo Ribeiro pediu que, com a Ordem de Trabalhos fosse remetida 

também a documentação necessária para que os vereadores pudessem estar a par dos 

documentos que iriam votar.---------------------------------------------------------------------------------------    

______________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:----------------------  

1 -  Ofertas de funcionários da Autarquia; ------------------------------------------------------- ------------- 

2 – Atribuição de Cartão do Idoso;-------------------------------------------------------------------------------  

_________________  Ofertas de funcionários da Autarquia ___________________________  

---------Foi presente uma informação dos funcionários Lucília Carmona Pinto  e Luís 

Manuel Delgado Barateiro que pretendem entregar à Câmara Municipal dois Kits de Ar 

Quente KX2000K 2000W da Black & Decker, no valor de 75,00€   e dois berbequins 

KR70LSR 730W da Black & Decker, também no valor de 75,00€ . -------------------------------------  

--------- Justificam a razão de ser da sua pretensão pelo facto de lhes terem sido entregues 

aquelas ofertas mas por compras que fizeram para a autarquia, tendo o fornecedor 

informado que não podia entregá-las directamente a pessoas colectivas. --------------------------  

---------Nestes termos, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação e 

inscrever no património do município os equipamentos referidos.-----------------------------------  

_____________________Atribuição de Cartão do Idoso ______________________________  

---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

_________________________ Finanças Municipais __________________________________  

---------Foi  presente o balancete  da   Tesouraria   Municipal  do  dia   anterior,  por onde se    

 verificou  o  seguinte movimento:  Total de disponibilidades “509.017,58 €”  (quinhentos e 

nove mil, dezassete  euros e cinquenta e oito cêntimos), dos quais “388.816,22 €” (trezentos 

e oitenta e oito mil, oitocentos e dezasseis euros e vinte e dois cêntimos), são de Dotações  

Orçamentais   e   “120.201,36 €” ( cento  e  vinte  mil,  duzentos  e  um  euros  e  trinta e seis 
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 cêntimos) de  Dotações  não Orçamentais.--------------------------------------------------------------------  

________________ Averbamento em processo de Loteamento _________________________  

---------Foi presente requerimento  de Julieta da Piedade Ribeiro Nogueira Pires e José 

Nicolau Pires Correia, contribuintes 134 933 630 e 160 663 013, residentes na Rua do 

Correio, em Fratel e Av. dos Estados Unidos da América, nº 73, 4º Dto, em Lisboa, 

respectivamente, que pretendem que o Loteamento 1/2004 seja averbado para o nome de 

José Nicolau Pires Correia, que é actualmente o único proprietário do prédio objecto de 

Loteamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o averbamento pedido. 

__________________________ Autos de Medição____________________________________  

---- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem do Dia. 

____________________Prorrogação do prazo de execução da empreitada________________ 

 _______________”Beneficiação da quelha de Serventia em Sarnadas de Ródão” _________  

---------Foi presente o fax da firma João de Sousa Baltasar, S.A. a solicitar uma prorrogação 

do prazo de execução da obra acima identificada em mais trinta dias, bem como a 

informação nº274/05 da fiscalização da empreitada em causa, onde esta manifesta 

concordância com o pedido de prorrogação para a obra. A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade aprovar a prorrogação do prazo de execução da obra em mais trinta 

dias,  prorrogação que será graciosa.----------------------------------------------------------------------------  

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

__________________________Processos de Obras ___________________________________  

Procº64/05 - Foi presente o projecto de arquitectura, em que é requerente Armando Dias 

dos Santos, contribuinte nº. 139 566 791, residente na Rua da Fonte, nº24 em Atalaia, 

referente à ampliação de uma moradia unifamiliar sita em Atalaia, inscrita na matriz 

predial da freguesia de Sarnadas de Ródão, sob os artigos 65 da Secção AV(rústico)e 993 

(urbano) e descritos  na  Conservatória  do  Registo  Predial  de  Vila Velha de Ródão sob o  

 

 

 



 

n.º02413/07052004, que confronta a Norte com António Carmona Antunes, Sul com 

Angélica Pires Cunha, Nascente com Agostinho Dias e Poente com rua pública. ---------------  

---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto apresentado.  

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

Procº 98/05 – Foram presentes os projectos de especialidades: (Estabilidade, Rede de 

Águas e Esgotos, Isolamento Térmico, Isolamento Acústico, Instalações Telefónicas) e 

pedido de isenção de apresentação do projecto de gás, em que é requerente Lina Sofia 

Piedade Rodrigues e João Paulo Dias Fernandes, contribuintes  . 219 479 062 e 183 901 

487, respectivamente, residentes no Perdigão, referente à construção de uma moradia, que 

pretendem levar a efeito num prédio rústico “Tapada”, em Perdigão cujo projecto de 

arquitectura, foi aprovado na reunião da Câmara Municipal de 06 de Outubro de 2005.-----  

---------Visto o Parecer Técnico, cuja cópia se arquiva, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade conceder a isenção da apresentação do projecto de gás e aprovar os projectos 

apresentados, bem como o licenciamento, de acordo com a calendarização apresentada no 

projecto de arquitectura, que era de 18 meses. ---------------------------------------------------------------  

Procº 103/05 - Foi presente, para conhecimento, o processo 103/2005, de Rui Manuel 

Mendes Flores Faustino, referente à construção de um muro de vedação no Lote 8 do 

Loteamento das Fontainhas, em Fratel, que foi autorizado por despacho do Sr. Vice 

Presidente de 24/10/2005.------------------------------------------------------------------------------------------  

Procº116/05 - Foi presente o projecto de arquitectura, em que é requerente Lucinda 

Ribeiro Cardoso, contribuinte nº. 122 125 690, residente na Rua Principal, nº2 em Cerejal, 

referente à alteração de uma casa de habitação, que possui na Rua Principal, nº2, em 

Cerejal, inscrita na matriz predial urbana da freguesia de Vila Velha de Ródão, sob o artigo 

3062 e descrita na Conservatória do Registo Predial de Vila Velha de Ródão sob o 

n.º02341/170298,  que confronta do Norte e Sul com via pública, Nascente com António 

Ribeiro Cardoso e Poente com João Rodrigues. Considera o prazo de 3 meses, suficiente 

para a realização da obra. -------------------------------------------------------------------------------------------    
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---------A Câmara Municipal deliberou,  por unanimidade, aprovar o projecto apresentado.  

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

Procº134/05 - Foi presente o projecto de arquitectura, em que é requerente João Nunes e 

Fonseca, contribuinte nº. 122 152 506, residente na Rua da Torre, nº13 em Sarnadas de 

Ródão, referente à construção de um barracão, que pretende levar a efeito no prédio 

rústico “Vale”, em Sarnadas de Ródão, inscrito na matriz predial da freguesia de Sarnadas 

de Ródão, sob o artigo 188 secção Q-Q1 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Vila Velha de Ródão sob o n.º02171/281201,  que confronta do Norte, Nascente e Poente 

com caminho, Sul com Manuel Ribeiro. Considera o prazo de 3 meses, suficiente para a 

realização da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto apresentado.  

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

Procº135/05 - Foi presente o projecto de arquitectura, em que é requerente João Ribeiro 

Calcinha, contribuinte nº. 129 877 778, residente na Rua do Espírito Santo, nº8 em 

Sarnadas de Ródão, referente à ampliação de uma moradia sita na Rua do Espírito Santo, 

em Sarnadas de Ródão, inscrita na matriz predial urbana da freguesia de Sarnadas de 

Ródão, sob o artigo 1496 e descrita na Conservatória do Registo Predial de Vila Velha de 

Ródão sob o n.º02527/20051006. Considera o prazo   de 6 meses, suficiente para a 

realização da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto apresentado.  

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

________________________Atribuição de Subsídios _________________________________  

---- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem do Dia. 

_____________________________Informações ______________________________________      

A Sra. Presidente deu conhecimento:----------------------------------------------------------------------------  

a) do Convite dirigido aos vereadores, pela Direcção do Grupo de Amigos de Vilas Ruivas  

 

 



 

 

para estarem presentes na Festa-Magusto que vão realizar no dia 12 de Novembro em 

curso, pelas 17.00 horas, na sede da associação; -------------------------------------------------------------  

b) dos pagamentos efectuados, que foram  no valor de 49.468,79  €. ---------------------------------  

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

dos seguintes  documentos: Informações nº217/05 da DOHU e Lista de Munícipes a quem 

foi atribuído o Cartão do Idoso; Parecer sobre o processo de Obras nº98/05. ---------------------  

____________________________  Encerramento _____________________________________  

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

encerrada  a  reunião   pelas  09.45 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. _____________________________________ 
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