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

de Ródão levada a efeito em dez de Dezembro de dois  mil e dez_________________ 

______________________________Acta nº27____________ _____________________ 

os dez dias do mês de Dezembro de dois mil e dez, pelas 9:30 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 Senhores 

vereadores, Drª Natália Lopes Ramos, Luís Miguel Ferro Pereira, José Manuel Ribeiro 

Alves e Abel Manuel Cardoso Correia Mateus. -------------------------------------------------------------  

---A reunião foi declarada aberta pela Senhora Presidente, pelas 9:30 horas. -------------------  

---Entrou-se de imediato nos pontos constantes da Ordem de Trabalhos.-------------------------  

1 – Organização dos Serviços Municipais ----------- ------------------------------------------------ 

---A Sra Presidente apresentou uma proposta de alteração à Organização dos Serviços 

Municipais aprovada em reunião de 24/11/2010 e disse que já foi dada informação da 

necessidade de organização dos serviços de água e saneamento no município, uma vez 

que já tem a confirmação que não vão passar, por agora, para as Águas do Centro . --------  

---A vereadora Natália Ramos perguntou se a previsibilidade dos gastos que foi dada na 

última 3ª feira não fica alterada, tendo sido respondido que no documento então 

aprovado já  estava prevista esta situação, pois como foi então informado já se sabia, 

naquela data, que as Águas do Centro não tinham possibilidade de aceitar a distribuição 

de água em baixa. A alteração é apenas em relação à estrutura da Organização dos 

Serviços Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- O vereador Abel Mateus disse que os mapas que tem com ele e que acompanhavam 

o Mapa de Pessoal não correspondem ao que aparece agora neste documento, ao que a 

Sra. Presidente respondeu que o Mapa de Pessoal,   que foi rubricado por todos, contém 

todos os lugares, incluindo os cinco dirigentes intermédios de 3º grau, de que os 

vereadores dizem agora não ter conhecimento. Disse ainda que explicou toda essa 

situação na última reunião, mas se os vereadores insistem que não têm os documentos, 

mesmo tendo-os assinado, vai ver-se a possibilidade de o Mapa de Pessoal vir 

novamente a reunião, no dia 22 de Dezembro.--------------------------------------------------------------  
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--- O vereador Abel Mateus disse que a Sra. Presidente tinha dito que  havia alterações 

nas águas, mas não disse que  ia criar um novo dirigente intermédio nessa área. -------------  

---A Sra. Presidente lembrou que estavam numa reunião extraordinária e disse que esse 

assunto não iria continuar a ser discutido. --------------------------------------------------------------------  

---A Sra. Presidente referiu que os vereadores do PSD votam contra, o que significa que 

são contra a criação do 5º lugar de dirigente intermédio de 3º grau, concretamente para 

as águas, saneamento e ambiente.------------------------------------------------------------------------------  

---O vereador Abel Mateus disse que não é assim, estão é perante uma situação 

diferente da que  foi explicada. Quando na última reunião estiveram a discutir rubricas, 

não   foi mencionado um 5º dirigente.---------------------------------------------------------------------------  

---A vereadora Natália Ramos disse que, vendo o diploma, parece-lhes que haveria outra 

solução mais plausível, que é a das equipas multidisciplinares ou equipas de projecto. 

Embora, claro, isto esteja ao critério da Sra. Presidente. Mas parece-lhes que haverá 

outras soluções. Também pensam que, desta forma, entre funcionários haverá uma 

progressão de carreiras que não tem razão de ser.--------------------------------------------------------  

---O vereador Abel Mateus disse que pode estar a ser posta em causa a hierarquização 

da própria Câmara. Disse também que,  nos termos do art. 10º do D.L. 305/2009 cabe ao 

Presidente da Câmara a afectação ou reafectação do  pessoal, de acordo com o limite 

previamente fixado. O nº 4 também   diz que terá que ser feito o controlo criterioso de 

custos e resultados e estão em crer que haverá esse controle, ou seja, a mais valência 

de ter mais um dirigente. Do seu ponto de vista talvez funcionassem melhor as equipas 

multidisciplinares. É também por esse motivo que votam contra. Não contra o cargo em si 

mas porque pensam que haveria outros métodos menos dispendiosos.---------------------------  

---O vereador disse ainda que num universo de 150 pessoas há 30 com cargos de chefia, 

tendo a Sra Presidente respondido que o vereador  confunde técnicos superiores com 

cargos de chefia. Em 150 pessoas há 2 chefes de Divisão e vai haver 5 dirigentes 

intermédios de 3º grau, e perguntou ao vereador Abel Mateus se considerava excessivo.--  

---A vereadora Natália Ramos perguntou se na Divisão Administrativa e Financeira  não 

era necessário um dirigente de 3º nível, tendo a Sra. Presidente respondido que não.-------  

---Posta a votação a proposta de alteração da Organização dos Serviços Municipais 

aprovada  em  24/11/2010,  foi  a  mesma  aprovada  com  três  votos a favor e dois votos  
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contra, dos vereadores Natália Ramos e Abel Mateus.---------------------------------------------------  

---A proposta vai ser remetida à assembleia Municipal solicitando a sua aprovação.----------  

2- Documentos Previsionais------------------------- ----------------------------------------------------- 

---A Sra. Presidente lembrou que na reunião anterior foram tiradas as dúvidas quanto aos 

documentos previsionais e pôs os documentos a votação. ---------------------------------------------  

---Os documentos previsionais para 2011 foram aprovados com três votos a favor e duas 

abstenções, sendo estas dos vereadores Natália Ramos e Abel Mateus. -------------------------  

______________________________Encerramento_________ ____________________ 

--- E não havendo mais assuntos a tratar,  foi  pela Sra. Presidente  declarada encerrada  

a  reunião, pelas  11:30 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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