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__Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal do Concelho de Vila Velha de Ródão
levada a efeito no dia vinte e um de Dezembro de mil novecentos e noventa e nove. _____
___________________________________ Acta º29 ___________________________________
-------- Aos vinte e um dias do mês de Dezembro de mil novecentos e noventa e nove,
realizou- se a reunião ordinária, da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, no edifício
dos Paços do Concelho, com a presença do Senhor Presidente da Câmara Engº Vítor Manuel
Pires Carmona, que presidiu, e dos Vereadores Senhores, Dr. Nicolau Pinto Eduardo, Drª
Maria Edite Oliveira Diogo Candeias, Sr. Luís Miguel Ferro Pereira, e Dr. José Luís António
Levita. A reunião foi declarada aberta pelo Senhor 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. -------------------------------------______________________ Ponto Prévio antes da Ordem do Dia _______________________
-------- O Senhor Presidente propôs, nos termos do artigo 19º. do Dec-Lei 442/91, de 15 de
Novembro, que fossem

incluído na Ordem do Dia os assuntos que a seguir se

indicam, proposta que foi aprovada por todos os presentes, tendo-se de imediato
passado à análise dos mesmos: ------------------------------------------------------------------1. - Execução Fiscais; ---------------------------------------------------------------------------2. - Transferência para a Associação de Estudos do Alto Tejo; ------------------------------3. - Aprovação do Protocolo « Telemedicina no distrito de Castelo Branco »; -------------4. – C. M. C. D. - Designação de elementos para os corpos sociais;--------------------------5. – CENFIC – Ratificação de Protocolo de Colaboração; -----------------------------------6. - Marcação de primeira reunião de Câmara;------------------------------------------------_______________________________ Execução Fiscais ________________________________
-------- Foi presente uma carta de Patrícia Alves São Pedro Frias, residente em Vila Velha
de Ródão, que solicita lhe seja dada autorização para pagar um débito por consumo de
água no valor de 35.000$00 em duas ou três prestações. A Câmara Municipal constatou
que o débito já se encontra em execuções fiscais e autorizou a requerente a pagar em três
prestações mensais a dívida em causa, que será acrescida das custas e juros legais.-----------_____________ Transferência para a Associação de Estudos do Alto Tejo _____________

1

-------- Foi presente o ofício com a referência JG/111 da Associação de Estudos do Alto
Tejo – Núcleo Regional de Investigação Arqueológica – referente a despesas efectuadas no
âmbito dos trabalhos do projecto Vamba. O valor total das despesas é de 350.000$00
(trezentos e cinquenta contos ), sendo duzentos e cinquenta contos destinados a concepção
e acompanhamento e cem contos destinados a inventário da avifauna das Portas de
Ródão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, assumir a despesa
em causa, ao abrigo do Protocolo celebrado com aquela Associação em 25/06/98
, uma vez que já havia sido dado conhecimento daquelas despesas, embora não escrito.----_______ Aprovação do Protocolo « Telemedicina no distrito de Castelo Branco » _______
-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a minuta
do Protocolo de colaboração « Telemedicina no distrito de Castelo Branco », entre a
CCRC, a ARS Centro e as Câmaras Municipais do distrito de Castelo Branco. -----------------__ Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento – Designação de elementos para os __
_________________________________ corpos sociais _________________________________
-------- O Sr. Presidente propôs, para cumprimento do estipulado nos artigos 6º e 7º dos
Estatutos do Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento – C.M.C.D. – que consta da
escritura de Constituição de 19/12/85, que fossem designados para integrar os corpos
sociais daquela Associação os seguintes elementos: ----------------------------------------------------Para Presidente da Assembleia Geral: Maria Luísa Carreiro Filipe ---------------------------------Para Presidente da Direcção: Maria Edite Oliveira Diogo Candeias -------------------------------Para Vogal da Direcção: Maria Adelina Pina Gonçalves Ferreira Pinto ----------------------------------- A Proposta do Sr. Presidente foi aprovada, na ausência da Senhora vereadora Drª
Edite Candeias e não tendo votado o vereador Dr. José Luís António Levita. --------------------------- A presente deliberação foi tomada na ausência da chefe de Divisão Administrativa
e Financeira que secretariava a reunião e ditada para a acta após o seu regresso à sala de
reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________ CENFIC – Ratificação de Protocolo de Colaboração ________________
Foi presente o Protocolo de Cooperação com o CENFIC, cuja cópia se arquiva, que foi
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ratificado por unanimidade dos presentes. ---------------------------------------------------------------____________________ Marcação de primeira reunião de Câmara _____________________
-------Foi deliberado marcar a primeira reunião de Câmara para dia quatro de Janeiro
pelas 15.00 que será pública. ---------------------------------------------------------------------------------______________________________ Finanças Municipais ______________________________
-------- Foi presente o balancete da Tesouraria Municipal do dia anterior, por onde se
verificou o seguinte movimento: Total de disponibilidades: 45.900.645$00 (quarenta e
cinco milhões, novecentos mil, seiscentos e quarenta e cinco escudos) sendo de
Operações Orçamentais: 25.036.917$00 (vinte e cinco milhões, trinta e seis mil, novecentos
e dezassete escudos), e

de

Operações de

Tesouraria: 20.863.728$00 (vinte milhões,

oitocentos e sessenta e três mil, setecentos e vinte e oito escudos) o qual se encontrava
distribuído do seguinte modo: em cofre: “283.383$00” (duzentos e oitenta e três mil,
trezentos e oitenta e três escudos), dois quais "209.919$00" (duzentos e nove mil,
novecentos e dezanove escudos), eram em dinheiro e em cheques "73.464$00" (setenta e
três mil, quatrocentos e sessenta e quatro escudos). Na Caixa Geral de Depósitos: na
conta 145-330 -“26.835.244$00” (vinte e seis milhões, oitocentos e trinta e cinco mil,
duzentos e quarenta e quatro escudos), na conta 446-030 -“17.169.665$00” (dezassete
milhões, cento e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco escudos); no Banco
Fonsecas & Burnay: na conta 2802716 - "1.612.353$00" (um milhão, seiscentos e doze
mil, trezentos e cinquenta e três escudos).--------- -------------------------------------------------------____________________________ 10ªAlteração Orçamental ____________________________
-------- Foi presente a 10ª Alteração ao Orçamento Ordinário do corrente ano, no valor de
940.000$00 ( novecentos e quarenta mil escudos), e a 10ª Alteração ao Plano de Actividades
do corrente ano no valor de 770.000$00 (setecentos e setenta mil escudos), que foi
aprovada por maioria, com duas abstenções, dos vereadores, Dr. Nicolau Pinto Eduardo e
Luís Miguel Ferro Pereira. --------------------------------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------------------------_______________________________ Autos de Medição _______________________________
a) - Foi presente o Auto de Medição nº2, referente à empreitada "Valorização da Entrada
Norte da Vila" no valor de Esc. 12.595.756$00 (doze milhões, quinhentos e noventa e cinco

mil, setecentos e cinquenta e seis escudos) a que acresce o IVA legal. ------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes aprovar o referido
auto. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta.-----------------------------------------------b ) - Foi presente o Auto de Medição nº3, referente à empreitada "Caminho Municipal
entre Sarnadinha/Ponte dos Bugios" no valor de Esc. 3.330.305$00 (três milhões, trezentos
e trinta mil, trezentos e cinco escudos) a que acresce o IVA legal. ----------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes aprovar o referido
auto. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------------------c) - Foi presente o Auto de Medição nº5, referente à empreitada "Abastecimento de água
ao concelho/Rede Fundamental - Parte III.1- Troço Alvaiade/Sarnadinha/Chão das Servas
- Troço do Perfil 980 a Perfil 1303" no valor de Esc. 8.583.052$00 (oito milhões,
quinhentos e oitenta e três mil, cinquenta e dois escudos) a que acresce o IVA legal. ----------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes aprovar o referido
auto. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta.-----------------------------------------------d) - Foi presente o Auto de Medição nº1, referente à empreitada "Beneficiação do
Caminho Municipal nº1359 - Tavila/Tostão" no valor de Esc. 7.559.850$00 (sete milhões,
quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta escudos) a que acresce o IVA
legal. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes aprovar o referido
auto. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta.-----------------------------------------------______ Trabalhos a Mais na Empreitada "Valorização da Entrada Norte da Vila _______
-------- Este Ponto foi retirado da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------___Trabalhos a Mais na Empreitada "Caminho Municipal entre Sarnadinha/Ponte dos__
___________________________________ Bugios" ___________________________________
-------- Foi presente informação da Divisão de Obras Habitação e Urbanismo no sentido de
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serem necessários Trabalhos a Mais na obra em epígrafe, nomeadamente no recobrimento
das valetas em betão, e nos saneamentos previstos que são insuficientes. Os Trabalhos a
Mais, que são da mesma espécie e de espécie diferente encontram-se especificados na
informação técnica, que se arquiva, e estima-se o seu valor em 4.765.500$00 (quatro
milhões, setecentos e sessenta e cinco mil e quinhentos escudos ). ----------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria com dois votos contra, mandar
executar os trabalhos em causa. Votaram contra os vereadores Dr. Nicolau Eduardo e Luís
Miguel Ferro Pereira, que invocaram o facto de em todas as obras se verificar a
necessidade de trabalhos a mais por erro de projecto e referiram que é necessário
responsabilizar os projectistas por estes erros sucessivos. --------------------------------------------Trabalhos a Mais na empreitada "Abastecimento de Água ao concelho/Rede Fundamental
- Parte III.1 - Ramo Sul Troço Alvaiade/Sarnadinha/Chão das Servas - Troço do Perfil 980
___________________________________ a 1303"____________________________________
-------- Foi presente informação da Divisão de Obras Habitação e Urbanismo no sentido de
serem necessários Trabalhos a Mais na obra em epígrafe, nomeadamente na substituição
de ramais e reposição de pavimentos, estimando-se o valor dos Trabalhos a Mais em
4.667.473$00 ( quatro milhões, seiscentos e sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e três
escudos ). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria com dois votos contra, mandar
executar os trabalhos em causa. Votaram contra os vereadores Dr. Nicolau Eduardo e Luís
Miguel Ferro Pereira, que invocaram o facto de em todas as obras se verificar a
necessidade de trabalhos a mais por erro de projecto e referiram que é necessário
responsabilizar os projectistas por estes erros sucessivos. --------------------------------------------____________________________ Aprovação de Projectos ____________________________
a) - Foi presente o projecto do Centro Cultural de Sarnadas de Ródão, da autoria do
Gabinete de Apoio Técnico de Castelo Branco, que foi aprovado por unanimidade dos
presentes, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade dos presentes, oferecêlo à Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão; ----------------------------------------------------------b) Foi presente o projecto de Beneficiação do arruamento de acesso ao cemitério na
povoação de Sarnadas de Ródão, da autoria dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal,

que foi aprovado por unanimidade dos presentes. -----------------------------------------------------______________________________ Processos de Obras ______________________________
Procº73/99- Foram presentes os projectos de especialidades: Estabilidade e Isolamento
Térmico e ofício da Beira Gás referente a dispensa de apresentação de projecto de
instalação de gás em que é requerente João Ruivo Ribeiro, contribuinte nº111080126,
residente na Rua da Escola , em Perais, referente à ampliação de um edifício de habitação,
sito em Alfrívida, cujo projecto de arquitectura foi aprovado em reunião da Câmara
Municipal de 23 de Junho de 1999. ---------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar os
projectos apresentados, bem como o licenciamento, de acordo com a calendarização
apresentada no projecto de arquitectura que era de 6 meses. ----------------------------------------Procº75/99 – Foi presente o projecto de arquitectura, em que é requerente, José António
Pires, contribuinte nº118211080, residente na Serrasqueira, Vila Velha de Ródão, referente
à construção de uma arrecadação, que pretende levar a efeito na Serrasqueira, em prédio
descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Velha de Ródão sob o
nº.02597/110299, inscrito na matriz sob o artigo nº74 secção A-H, que confronta do Norte
com António Pires Vilela, do Sul com Agostinho Carmona Ferro, do Nascente

com

caminho Público e do Poente com o Ribeiro. Considera o prazo de dois meses, suficiente
para a realização da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar o referido
projecto de arquitectura. --------------------------------------------------------------------------------------Proc.º108/99- Foram presentes os

projectos de especialidades: Estabilidade, Águas e

Esgotos, Isolamento Térmico ficha Técnica de instalações telefónicas, em que é requerente
Ana Margarida Rainha Mateus Costa Serra, contribuinte nº207498644, residente na
Avenida Firminio da Silva nº177 Direito, na Quinta da Alagoa,-Carcavelos, referente à
construção de uma moradia, sita em Alvaiade, cujo projecto de arquitectura foi aprovado
em reunião da Câmara Municipal de 27 de Outubro de 1999. ----------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, e não tendo a
"Beiragás" dado resposta em tempo útil, aprovar os projectos apresentados, bem como o
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licenciamento, de acordo com a calendarização apresentada no projecto de arquitectura
que era de 12 meses. ---------------------------------------------------------------------------------------------Procº122/99- Foram presentes os

projectos de especialidades: Estabilidade, Águas e

Esgotos, Isolamento Térmico, ficha técnica de instalação telefónica e ofício da Beira Gás
referente a dispensa de apresentação de projecto de instalação de gás, em que é requerente
Ilídio Farinha Alves, contribuinte nº112118453, residente na Calçada do Tojal, em Lisboa,
referente à reconstrução de uma moradia sita na Rua do Carrascal nº3 em Fratel, cujo
projecto de arquitectura foi aprovado em reunião da Câmara Municipal de 13 de Outubro
de 1999. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, e na ausência do
vereador Luís Pereira aprovar os projectos apresentados, bem como o licenciamento, de
acordo com a calendarização apresentada no projecto de arquitectura que era de 12 meses.
Procº133/99- Foi presente o projecto de Estabilidade, em que é requerente Luís José
Alvega, contribuinte nº 176775625, residente em Fratel, referente à alteração da
cobertura de uma moradia sita no Largo Engº Araújo Correia nº 2 em Fratel, cujo projecto
de arquitectura foi aprovado em reunião da Câmara Municipal de 27 de Outubro de 1999. -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, na ausência do
vereador Luís Miguel Ferro Pereira, aprovar os projectos apresentados, bem como o
licenciamento, de acordo com a calendarização apresentada no projecto de arquitectura
que era de 6 meses. ----------------------------------------------------------------------------------------------Procº134/99- Foram presentes os

projectos de especialidades: Estabilidade e ficha

técnica de instalação telefónica, em que é requerente Luís António Caçador, contribuinte
nº133105580, residente no Largo do Mártir nº33 em Vila Velha de Ródão, referente à
construção de uma Garagem, sita em Vila Velha de Ródão, cujo projecto de arquitectura
foi aprovado em reunião da Câmara Municipal de 10 de Novembro de 1999. -------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, na ausência do
vereador Luís Miguel Ferro Pereira, aprovar os projectos apresentados, bem como o
licenciamento, de acordo com a calendarização no projecto de arquitectura que era de seis
meses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procº148/99 – Foi presente o projecto de arquitectura, em que é requerente, João Pires
dos Santos, contribuinte nº104420243, residente na Rua São Domingos nº 44 - 2ºDireito,
Bairro de São José, em Cascais, referente à construção de uma moradia, que pretende
levar a efeito em Vale de Pousadas, em prédio descrito na Conservatória do Registo
Predial de Vila Velha de Ródão com o número 00725/110393 inscrito na matriz sob o
artigo nº0062 secção A-U que confronta do Norte com Arminio Amaro Semedo, do Sul
com José Pires e Rua Pública, do Nascente com Rua Pública e do Poente com João
Calcinha. Considera o prazo de doze meses, suficiente para a realização da obra. -------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar o projecto
de arquitectura bem como a calendarização apresentada, que era de 12 meses, devendo no
entanto ser dado cumprimento ao Parecer Técnico.----------------------------------------------------Procº153/99 – Foi presente o projecto de arquitectura cujo requerente é José Dias Jorge,
contribuinte nº113980396, residente na Atalaia, freguesia de Sarnadas de Ródão, referente
à construção de um telheiro, que pretende levar a efeito num terreno sito em Atalaia,
inscrito na matriz predial da freguesia de Sarnadas de Ródão sob o artigo 707, que
confronta do Norte com Eusébio Ferro, do Sul com João Barreto, do Nascente e Poente
com Rua Pública. Considera o prazo de um mês, suficiente para a realização da obra. -------------- A Câmara Municipal, depois de vista a informação técnica deliberou, por
unanimidade dos presentes, registar a intenção de indeferimento por estarem excedidos os
índices urbanísticos permitidos para aquele local, de acordo com o PDM em vigôr. Desta
intenção será dado conhecimento ao interessado, após o que, e caso este não apresente
qualquer exposição em tempo útil, considerar-se-á indeferido o pedido agora apresentado.
Procº154/99 – Foi presente o projecto de arquitectura ,em que é requerente, José Nicolau
Pires Ribeiro, contribuinte nº101960930, residente na Avenida D. Pedro V, nº19 -2º Direito,
em Linda-a-Velha, concelho de Oeiras, referente à adaptação de uma construção rural a
garagem, em Fratel, inscrita na matriz predial da freguesia de Fratel sob o artigo 137,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Velha de Ródão com o número
01828/200999, que confronta do Norte com Linha de água, do Sul com João Sequeira
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Custódio e caminho público, do Nascente com rua pública e a Poente com Álvaro Araújo
Sequeira. Considera o prazo de três mês, suficiente para a realização da obra. ------------------------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes aprovar o projecto
de arquitectura bem como a calendarização apresentada. -------------------------------------------Procº147/99 – Foi presente o projecto de arquitectura, em que é requerente, José Ribeiro
Cardoso, contribuinte nº103653775, residente na Foz do Cobrão, referente à construção de
uma arrecadação, que pretende levar a efeito em prédio inscrito na matriz predial da
freguesia de Vila Velha de Ródão sob o artigo 157-A, e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Vila Velha de Ródão com o número 2680/240899 que confronta do
Norte com Rio Ogreza, do Sul com Manuel Ribeiro Barateiro e Joaquim Tremoceiro e
caminho público, do Nascente com herdeiros de João António e do Poente com Herdeiros
de António Ribeiro Cargaleiro Pública. Considera o prazo de seis meses, suficiente para a
realização da obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, na ausência do
vereador Luís Miguel Ferro Pereira, aprovar o projecto de arquitectura, devendo no
entanto ser respeitadas as imposições do Parecer Técnico, que se arquiva. Igualmente foi
aprovada a calendarização apresentada. -------------------------------------------------------------------Foi presente requerimento em nome de Pedro Manuel Pires Fernandes, contribuinte
nº195501594, residente no Cabeço das Pesqueiras em Vila Velha de Ródão que, ao abrigo
do estipulado no nº 2 do artigo 1º do Dec. – Lei nº 521/99 de 10 de Dezembro, requer
dispensa de apresentação de projecto de instalação de gás referente ao projecto de Obras
nº53/99. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes deferir o pedido,
ficando sem efeito a exigência registada na acta de 99/07/29 referente à apresentação do
projecto de instalação de gás ou da sua isenção.---------------------------------------------------------Foi presente requerimento em nome de José Dias Pinho, contribuinte nº119040875,
residente na Quinta da Fonteireira, lote 15 c/v Esq. Em Belas que, ao abrigo do estipulado
no nº 2 do artigo 1º do Dec. – Lei nº 521/99 de 10 de Dezembro, requer dispensa de
apresentação de projecto de instalação de gás referente ao projecto de Obras nº98/99. A
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes deferir o pedido, ficando

sem efeito a exigência registada na acta de 99/07/29 referente à apresentação do projecto
de instalação de gás ou da sua isenção. --------------------------------------------------------------------___________________________________ Subsídios ___________________________________
-------- Este Ponto foi retirado da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------_________________________________ Informações __________________________________
O Senhor Presidente deu conhecimento :-------------------------------------------------------- --------- Dos Pagamentos efectuados, que foram no valor de "37.565.311$00" referentes às
autorizações: SR01 - 657 a 684; SR03 -972 a 973, 979 , 1048 a 1077, 1080 a 1096, 1098 a 1099;
SR06 - 210 a 213;--------------------------------------------------------------------------------------------------Contratação: está a decorrer um processo de contratação a termo certo para um lugar de
Técnico de Contabilidade e Administração.--------------------------------------------------------------IP2 e IP6: Foi recebida informação da «Scutvias – Auto-estradas da Beira Interior S.A» de
que os lanços IP6 – Mouriscas-Gardete e IP2 Gardete-Castelo Branco deverão iniciar-se
em 13 de Maio de 2000 e 13 de Maio de 2001, respectivamente; ------------------------------Zona do Castelo: A área foi limpa e está-se a tirar toda a pedra que está a mais. Está ali a
trabalhar uma equipa de 3 arqueólogos há cerca de um mês; ---------------------------------O Senhor Presidente desejou a todos um bom Natal e um bom ano 2000. -----------------------_________________________________ Encerramento _________________________________
-------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo senhor 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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