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___Acta da reunião extraordinária da Câmara Municipal do  Concelho  de  Vila Velha de 

Ródão levada a efeito no dia sete de  Dezembro  de  dois mil e cinco ___________________  

_______________________________Acta º26 ________________________________________  

---------Aos sete dias do mês de Dezembro de dois mil e cinco, pelas 9:00 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 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 e Prof. Fernando Carmona Ferreira 

Pires.-Não compareceu o vereador Engº Paulo Jorge Faria Ribeiro, que comunicou não 

poder estar presente por se encontrar de férias --------------------------------------------------------------  

---------A reunião foi declarada aberta pela Senhora Presidente, tendo-se de imediato 

passado à apresentação do ponto constante da Convocatória para a reunião. --------------------  

________________ Aprovação dos Documentos Previsionais _________________________  

---------A Sra. Presidente e o Sr. Vice Presidente fizeram a apresentação dos Documentos 

Previsionais para o ano de 2006, após o que os mesmos foram postos a votação.----------------  

---------A Câmara Municipal deliberou, com três votos a favor e uma abstenção do 

vereador Vítor Manuel Pires Carmona, propor à Assembleia Municipal, em cumprimento 

do disposto na alínea c) do nº2 do artigo 64º, e nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 

53º, ambos da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a 

aprovação dos Documentos Previsionais para o ano 2006: Grandes Opções do Plano, Plano 

Plurianual de Investimentos, Plano de Actividades Municipais e Orçamento. ------------------ 

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

Intervenção do vereador  Vítor Manuel Pires Carmona:------------------------------------------------  

a) perguntou se continuava  em vigor a regra que impedia que fossem consideradas 

receitas certas os montantes provenientes Fundos Comunitários ainda não 

contratualizados, tendo-lhe sido respondido afirmativamente;----------------------------------------  

b) referiu-se à importância das Zonas de Intervenção Florestal e à necessidade de haver 

uma estratégia definida para se poder beneficiar dos apoios que vão ser concedidos; _____  

c) quanto  à  remodelação  do  edifício  dos  Paços  do  Concelho  questionou  a   verba  ali  



 

 

 

 

 

indicada, tendo sido esclarecido que a mesma se referia apenas ao projecto. Perguntou se 

não estavam previstas obras na “Casa Marcelly”, e referiu que a segurança da mesma era 

uma preocupação grande e a ter em conta. -------------------------------------------------------------------  

- A Sra. Presidente esclareceu que é uma preocupação de todos, por isso mesmo se vai 

tentar que as obras no edifício dos Paços do Concelho sejam feitas quanto antes, para dali 

retirar os serviços técnicos.------------------------------------------------------------------------------------------  

d) quanto à escola nº 1, disse que a verba ali referida é muito pequena para qualquer 

intervenção, tendo sido esclarecido que a receita ali considerada integra apenas os 25% a 

suportar pela Câmara, uma vez que a obra só poderá avançar se a candidatura for 

aprovada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) a propósito da Biblioteca, referiu que os investimentos que estão a ser feitos merecem 

uma profunda reflexão sobre várias situações. Lembrou que há cerca de 10 anos havia um 

projecto ( que implicava a ampliação do CMCD)  que reunia os requisitos  necessários para 

ser apoiado pelo IBL. O contrato não chegou a ser assinado porque os custos eram muito 

elevados e entendeu-se que na situação concreta de Vila Velha não se justificavam os 

encargos que iam ser assumidos. Estas razões vistas e apontadas pela oposição, (que na 

altura integrava a actual Presidente da Câmara e o actual Presidente da Assembleia 

Municipal) levou a que o contrato nunca chegasse a ser assinado, embora na altura ele 

próprio fosse de opinião que o mesmo seria útil, até porque ajudaria a reabilitar a zona 

velha da vila. Hoje, em sua opinião, não faz sentido o projecto da Biblioteca ir por diante. 

O concelho tem cada vez menos população, e esta está cada vez mais envelhecida; o 

financiamento é apenas de 50%, o que obrigará a Câmara a recorrer ao crédito para 

suportar os restantes 500.000,00€; a corre-se o risco de aumentar o património edificado da 

autarquia, com os consequentes encargos, mas não a fixação das pessoas. ------------------------  

- A Sra. Presidente da Câmara disse que  a Biblioteca, na altura  referida pelo vereador 

Vítor Carmona, não era talvez um projecto muito importante. No entanto, em 2005 é uma 

obra importantíssima para a população do concelho. A verdade é que existe uma 

biblioteca que está a funcionar num edifício sem condições para o  efeito .  Por  outro  lado,  
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achou-se muito importante avançar com um Centro Cívico, onde se integrem várias 

opções e ofertas, nomeadamente a biblioteca. Os tempos são outros e o que não se 

justificava há 10 anos atrás é hoje necessário. A Biblioteca naquele espaço (centro cívico) 

vai ter com certeza muito mais utilizadores do que no local onde se encontra. Não 

podemos esquecer que Vila Velha de Ródão era o único município que não tinha um 

auditório e uma biblioteca.------------------------------------------------------------------------------------------  

- O Vice Presidente  referiu , ainda quanto à questão da Biblioteca, o seguinte: __________  

O problema do financiamento ainda não está encerrado. A Câmara Municipal está a tentar 

encontrar outras fontes de financiamento para ajudar a suportar os 50% não pagos pelo 

IPLB.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Quanto à requalificação da Zona Velha, essa é uma questão importante, que também o 

preocupa e para a qual estão a ser procuradas soluções. O edifício do CMCD tem 

actualmente uma outra vertente que é a da arqueologia e esta, pela sua importância, não 

era compatível com a junção da biblioteca. Esta nova utilização do CMCD pode mesmo vir 

a ajudar a promover uma nova dinâmica de toda aquela zona, contribuindo para reabilitar 

e revitalizar todo o espaço envolvente. -------------------------------------------------------------------------  

- O vereador Vítor Carmona declarou que só chama a atenção para o facto de se estar a 

investir muito dinheiro em edifícios e que, dentro de pouco tempo, as receitas do 

município vão ser todas consumidas com a conservação das infraestruturas, nada ficando 

para o desenvolvimento sustentado. Quanto à questão de não haver auditório ou 

biblioteca no concelho, não pode aceitar que essa seja uma razão a ter em conta. Castelo 

Branco tem actualmente vários auditórios e salas que têm uma taxa de utilização muito 

baixa e que custaram muito dinheiro ao erário público.--------------------------------------------------  

Acrescentou que a sua abstenção se deve às razões que ficaram expostas e que o levam a 

não se rever neste orçamento e plano de actividades. -----------------------------------------------------  

____________________________  Encerramento _____________________________________  

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

encerrada a reunião  pelas 11.35  horas, e dela se lavrou a presente acta, que depois de  lida 

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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