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---------Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão 

levada a efeito aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de dois mil e 

sete_____________________________________________________________________________ 

---------Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de dois mil e sete, pelas vinte horas e trinta 

minutos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu-se em Sessão Ordinária, a 

Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão, com a seguinte ordem de trabalhos:---------- 

---- 1-Ponto prévio antes da ordem do dia;------------------------- 

---- 2– Apreciação, discussão e eventual aprovação da alteração da 

composição do Conselho Municipal de Educação;---------------------- 
---- 3-Informação da Srª Presidente da Câmara Municipal sobre a 

actividade do Município nos termos da alínea e) do n.º1 do artº 53º 

da Lei 169/99 de 18 de Setembro,  na  redacção  dada  pela  Lei 

nº5-A/2002, de 11 de Janeiro;-------------------------------------- 
---- 4-Outros assuntos de interesse para o Município;------------- 

---- 5-Período de intervenção nos termos do artº 19º do Regimento;- 

---- O Sr. Presidente  da  Assembleia  declarou  aberta  a sessão e 

procedeu à conferência dos membros presentes, verificando-se a 

falta do membro Joaquim António Mendes Morgado e do Presidente da 

Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão, tendo a Junta a Junta de 

Freguesia de Perais sido representada pelo  Secretário  da mesma – 

Domingos Canilho Antunes------------------------------------------- 

---- Foi dado conhecimento da correspondência remetida à Assembleia 

Municipal que será arquivada, ficando à disposição dos presentes 

para eventual consulta.-------------------------------------------- 

---- Procedeu-se à leitura da Acta da sessão ordinária de 29 de 

Dezembro de 2006, vindo a ser aprovada por maioria, com 15 votos a 

favor e duas abstenções.------------------------------------------- 
-----1-Ponto prévio antes da Ordem do Dia:------------------------- 

---- O sr.  Presidente  da  Assembleia Municipal, propôs a inclusão  



 

 

 

 

 

 

 

neste ponto e que mereceu a concordância dos membros da Assembleia 

quanto aos seguintes documentos:----------------------------------- 

---------1º- Apreciação, discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão ao Orçamento da Despesa e 

1ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais;--------------------------------------------------------------- 

---------2º- Apreciação, discussão e eventual aprovação da Desafectação de Parcela do Domínio 

Público Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------3º- Apreciação, discussão e eventual ratificação do Acordo de Cooperação do Cartão Jovem 

Municipal;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------4º- Apreciação, discussão e eventual ratificação do Acordo de Cooperação no âmbito da 

Rede de Bibliotecas Escolares;----------------------------------------------------------------------------------- 

---------5º- Apreciação, discussão e eventual ratificação do Protocolo com o CMCD, com vista à 

programação da Casa de Artes e Cultura do Tejo.------------------------------------------------------------ 

---- A srª Presidente prestou informação individual sobre cada um 

dos cinco documentos atrás referenciados e das razões que levaram à 

sua elaboração, sintetizando-se, nos seguintes termos:------------- 

---- A Revisão ao Plano de Actividades Municipais devia-se à 

inclusão de algumas rubricas em particular às Bolsas de Estudo;---- 

---- A desafectação de parcela de domínio público municipal por se 

situar junto à passagem de nível da Rua de Santana e face às 

futuras obras do viaduto seria para integrar no domínio privado da 

Autarquia com vista a posterior negociação com a REFER.------------ 

---- O acordo de cooperação do Cartão Jovem Municipal iria permitir 

aos jovens aderir ao Cartão Jovem Nacional e poderem passar a 

usufruir de descontos a nível nacional;---------------------------- 

---- O acordo de cooperação no âmbito da rede de bibliotecas 

escolares permitirá beneficiar de programas de colaboração com o 

IPLB e indirectamente o Agrupamento de Escolas;-------------------- 

---- Quanto à ratificação do protocolo com o CMCD irá formalizar 

uma  situação  que  na  prática  já  existia,  nomeadamente,  com a 
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organização da programação da Casa de Artes e Cultura do Tejo.----- 

---- Sobre os primeiros quatro documentos não houve intervenção dos 

membros da Assembleia e no tocante ao quinto, o Presidente da Junta 

de Freguesia de Sarnadas de Ródão, solicitou esclarecimento mais 

concreto do que era o CMCD ao que a Srª Presidente da Câmara 

informou tratar-se de uma instituição autónoma com funcionamento em 

comodato com a Autarquia, sem fins lucrativos e constituída por 

outras associações para trabalhar nas áreas da cultura e do 

desporto.---------------------------------------------------------- 

---- Procedeu-se à votação dos documentos atrás indicados vindo a 

ser aprovados todos por unanimidade e as deliberações dos dois 

primeiros aprovadas em minuta.------------------------------------- 

---- O Presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão, 

apresentou um protesto em nome do executivo da Junta pelas 

afirmações contínuas proferidas pelo sr. Vítor Carmona, Vereador da 

Câmara Municipal, sobre o trabalho das Juntas de Freguesia, 

nomeadamente, sobre o dinheiro dos protocolos, dizendo que as 

Juntas de Freguesia nada fazem e que gastam o dinheiro, afirmações 

que atingem gente honesta que trabalha e que quer trabalhar, 

desafiando aquele, outros vereadores e membros dos órgãos 

autárquicos a estarem presentes nas Assembleias de Freguesia e 

questioná-las sobre as contas das Juntas.-------------------------- 

---- 2-Apreciação, discussão e eventual aprovação da alteração da 

composição do Conselho Municipal de Educação;---------------------- 

---- O sr. Presidente da Assembleia Municipal, informou que este 

ponto era referente à alteração do elemento representante da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação, propondo-se o sr. 

António Joaquim Marques Pequito.-----------------------------------  

---- Foi   esta   alteração   posta  à   votação  e   aprovada  por                                                                                                                               



 

 

 

 

 

 

 

unanimidade.------------------------------------------------------- 

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 3-Informação da  Srª Presidente  da Câmara  Municipal  sobre a 

actividade do Município nos termos da alínea e) do n.º1 do artº 53º 

da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº5-

A/2002, de 11 de Janeiro;------------------------------------------ 

---- Sobre este ponto foi entregue a cada membro da Assembleia uma 

informação escrita evidenciando no nº1, a situação financeira, 

reportada à data de 19 de Fevereiro, nomeadamente, os valores da 

receita cobrada de 870.052,37 € (oitocentos e setenta mil, 

cinquenta e dois euros e trinta e sete cêntimos), dos pagamentos 

efectuados de 288.453,79 € (duzentos e oitenta e oito mil, 

quatrocentos e cinquenta e três euros e setenta e nove cêntimos) e 

do saldo de 1.117.411,33 € (um milhão, cento e dezassete mil, 

quatrocentos e onze euros e trinta e três cêntimos), 

bem como, no nº2, a descrição das principais actividades 

desenvolvidas pela autarquia no sector da Educação, Cultura, 

Desporto e Tempos Livres, no Sector da Saúde e Acção Social, no 

Sector de Desenvolvimento e Turismo, no Sector de Apoio ao 

Desenvolvimento e Protecção Civil, no Sector de Habitação e 

Urbanismo, Obras e Projectos Municipais, este último, evidenciando 

as obras concluídas ou em execução por administração directa e as 

obras em execução por empreitada.---------------------------------- 

---- Neste ponto interveio o membro Fernando Roma solicitando 

informação sobre o lançamento do concurso público referente às 

faixas de Protecção a Aglomerados Populacionais tendo a srª 

Presidente explicado que se destinava à limpeza de matos numa faixa 

em redor dos aglomerados populacionais nas freguesias de Vila Velha 

de Ródão e Fratel onde tinha ocorrido maior área ardida nos últimos 
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anos e contempladas nas candidaturas.------------------------------ 

---- O membro José Paulino, congratulou-se com a conclusão das 

obras do Largo Engº Araújo Correia no Fratel, esperando a conclusão 

para breve da parte eléctrica e do correcto tratamento às árvores 

que foram plantadas.----------------------------------------------- 

---- O Presidente da Junta de Freguesia de Fratel perguntou se não 

seria possível aproveitar a água que é captada junto a Juncal para 

a Riscada e para o Vermum, de modo a serem resolvidos os problemas 

de fornecimento de água a essas duas localidades e convidando os 

presentes para participarem nas comemorações do 1º de Maio, que 

este ano se realizam em Fratel.------------------------------------   

---- O membro Manuel Barreto levantou o problema da degradação do 

parque infantil sito no Largo das Pesqueiras, em Vila Velha de 

Ródão, e mais uma vez chamou à atenção para a resolução dos  

estacionamentos da Rua de Santana e bem como, para a situação da 

sucata existente em Sarnadas de Ródão.----------------------------- 

---- A srª Presidente respondendo ao Presidente da Junta de 

Freguesia de Fratel que, o Vice-Presidente e os técnicos, estavam a 

verificar a possibilidade da proposta formulada.------------------- 

---- Sobre a intervenção do membro Barreto, a srª Presidente 

explicou que o parque infantil em causa seria objecto de 

requalificação através de uma candidatura de todo o espaço e se, 

tal, ainda não tinha sido feito devia-se ao facto do terreno não 

ser propriedade da Câmara, no entanto tal já tinha sido resolvido. 

Sobre os estacionamentos na Rua de Santana, a srª Presidente 

afirmou que apesar de já pessoalmente ter constatado e comunicado à 

empresa executora da obra, estava à espera que ela procedesse às 

correcções necessárias. Quanto ao parque de sucata de Sarnadas e 

dado esse estar  em propriedade  privada e também  por haver outros  



 

 

 

 

 

 

 

parques de sucata espalhados pelo concelho, a Autarquia iria 

diligenciar no sentido de se resolverem todas as situações.-------- 

---- O Presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão, 

questionou em que ponto estava a Comissão de Acompanhamento 

Ambiental e para quando é que a Junta poderia colaborar com a 

comissão Mista de Coordenação no Processo de Revisão do PDM.------- 

---- O Vice-Presidente respondeu que, quanto à Comissão de 

Acompanhamento Ambiental já tinham sido feitos contactos e reuniões 

com equipas especializadas nessa área e com a empresa CELTEJO que é 

a empresa visada e estando esta a desenvolver um projecto de 

interesse nacional ao fazer também um estudo de impacto ambiental, 

assim irá ser feita uma reunião com a administração da CELTEJO, com 

o técnico que está a efectuar esse estudo e com a entidade que irá 

trabalhar com a autarquia, no sentido de com base nesse estudo,  a 

autarquia  desenvolver  o  seu trabalho.  Informou também da grande 

abertura e transparência por parte daquela empresa para esclarecer 

todas as dúvidas sobre o investimento que estava a efectuar na 

unidade fabril. Sobre o P.D.M. informou que o processo de revisão 

estava a decorrer com total transparência e qualquer pessoa ou 

entidade, poderá dirigir-se à autarquia para pedir esclarecimentos, 

informando também que nesse momento estava a ser analisado pelos 

técnicos camarários o estudo preliminar efectuado pela empresa 

responsável pela sua elaboração e logo que haja dados mais 

concretos esta Assembleia teria conhecimento.---------------------- 
---- 11-Outros assuntos de interesse para o Município;------------- 

---- Neste ponto não houve intervenções.--------------------------- 
---- 12-Período de intervenção nos termos do artº 19º do 

Regimento;--------------------------------------------------------- 

---- Não  havendo  intervenções  neste  ponto,  o sr. Presidente da 
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Assembleia Municipal deu por terminada esta sessão.---------------- 

---- Por ser verdade, se lavrou a presente Acta, que depois de lida  

e julgada conforme, vai ser assinada pelos membros da mesa.-------- 
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