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

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

cinco____________________________________________________________________________ 

---------Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e cinco, 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-Apreciação, discussão e eventual aprovação para declaração 

de Interesse Público da construção de uma ETAR – Estação de 

Tratamento de Águas Residuais, em Vermum;-------------------------- 

---- 4-Apreciação, discussão e eventual aprovação do pedido de 

Desafectação de Domínio Público;----------------------------------- 
---- 5-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;----------------------------------- 
---- 6-Outros assuntos de interesse para o Município;-------------- 

---- 7-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 dos membros Asdrúbal Daniel Gaspar Dias Valente, Luis Manuel 

Dias Figueiredo Mota, Carlos Manuel Correia Cardoso Martins Faria e 

Olímpia do Carmo Ferreira Mendes, encontrando-se a Junta de 

Freguesia de Perais representada pelo seu secretário, o sr. Manuel 

da Fonseca Mendes.------------------------------------------------- 

---- De seguida foi  dado conhecimento da correspondência recebida, 

ficando  à  disposição dos presentes, para consulta e na qual se 

encontram  os  pedidos  de justificação de  falta  á  sessão  desta 



 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Assembleia,  realizada  em  17/12/04, dos Membros Asdrúbal Daniel 

Gaspar Dias Valente, Álvaro Mateus Mendes e Olímpia do Carmo 

Ferreira Mendes, tendo estas sido aceites pela mesa.--------------- 

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

realizada em 17 de Dezembro de 2004.------------------------------- 

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

não concorda com a transcrição das palavras proferidas pelo membro 

António Carmona Mendes, quando este se referiu à sua assiduidade, 

pois o mesmo disse e passa a citar “...faltou a maior parte das 

vezes...” e não como está em acta “...a algumas sessões...”.------- 

---- Foi também solicitado a rectificação do resultado da votação 

no ponto 2 da Ordem de Trabalhos (Documentos Previsionais para o 

Ano de 2005), por parte dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata, que com excepção do Presidente da Junta de Freguesia de 

Sarnadas de Ródão, votaram contra e em acta está que se 

abstiveram.-------------------------------------------------------- 

---- Após estas intervenções, são efectuadas as seguintes 

correcções à acta:------------------------------------------------- 

---- A pedido do sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas 

de Ródão, onde se diz “...a algumas sessões desta Assembleia...”, 

linha 13, página 105v, fique a constar “...a maior parte das 

vezes...”;--------------------------------------------------------- 

---- Na linha 10 da página 106v, onde se diz “abstenções”, passe a 

constar “contra”.-------------------------------------------------- 

---- Após as correcções, foi esta colocada a votação, sendo 

aprovada por maioria com uma abstenção.---------------------------- 

---- Seguidamente deu-se  inicio aos pontos de trabalho constantes 

da Convocatória.--------------------------------------------------- 

-----1-Ponto prévio antes da Ordem do Dia:-------------------------   
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---- O sr. Presidente da Assembleia  Municipal, lembra que o pedido 

de justificação de falta às sessões deste órgão, terão que ser 

feitos até cinco dias após a realização das mesmas.---------------- 

---- Em seguida e por solicitação da Câmara Municipal, coloca-se a 

votação a inclusão neste ponto da rectificação do Protocolo de 

Constituição do Pólo Fundação Manuel Cargaleiro em Vila Velha de 

Ródão, sendo esta aprovada por unanimidade.------------------------ 

---- A srª Presidente da Câmara Municipal, explica que esta 

rectificação prende-se com a alteração do nome do Arquitecto 

envolvido neste Protocolo, aproveitando para deixar o convite aos 

membros, para estarem presentes na assinatura do mesmo, a decorrer 

brevemente. Assim, onde se lê “Álvaro Siza Vieira”, deve ler-se 

“Álvaro Leite Siza Vieira”.---------------------------------------- 

---- Não havendo mais intervenções, foi esta rectificação colocada 

a votação, sendo aprovada por unanimidade.------------------------- 

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

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

após autorização da mesa, leu uma declaração, que vem no seguimento 

de afirmações proferidas pelo sr. António Carmona Mendes, na sessão 

desta Assembleia, realizada em Sarnadas de Ródão no dia 17/12/2004, 

onde acusou este autarca de falta de assiduidade às reuniões deste 

órgão e de ausência de propostas, ficando esta arquivada junto aos 

documentos complementares à presente acta.------------------------- 

---- O sr. António Carmona Mendes, perante esta declaração e onde é 

acusado de malvadez, mentiroso e ignorante, tem a dizer que, como 

consta em acta, nunca se referiu à Junta de Freguesia de Sarnadas 

de Ródão, mas sim à pessoa do seu presidente e que a percentagem de 

ausências a esta Assembleia que apresenta, foi feita tendo também 

em conta  o mandato  anterior,  mas aquando  da sua  intervenção em 



 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Sarnadas de Ródão,  não  se  referia ao mandato  anterior,  logo as 

contas serão outras. Continua, reafirmando que nas suas declarações 

sempre se referiu à pessoa do Presidente da Junta e não à Junta de 

Freguesia como órgão, portanto não admite que lhe chamem mentiroso 

e ignorante.------------------------------------------------------- 

---- O sr. João Ferro, sobre este assunto, refere que esta é uma 

discussão que não leva a lado nenhum.------------------------------ 

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

realça o facto de quando foi referido que o Presidente da Junta de 

Sarnadas, faltou a uma sessão desta Assembleia, na sua opinião, não 

faltou, a Junta de Freguesia fez-se representar pelo secretário, 

que é um direito que lhe assiste. Continua, questionando que uma 

vez que se está a discutir a assiduidade, porque é que não se 

refere também as faltas dos outros membros? Referindo em seguida e 

em resposta a esta questão, que talvez não interessa-se saber, 

porque dito em Sarnadas de Ródão, enxovalhava o seu nome e ficava 

mal visto perante os sarnadenses e depois não querem que interprete 

esta situação como sendo malvadez e mentira.----------------------- 

---- O sr. António Carmona Mendes, refere que quando se referiu à 

pessoa do Presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão, 

não foi só por causa da sua assiduidade, mas também por causada 

falta de apresentação de propostas nesta Assembleia, durante este 

mandato, porque é diferente a comunicação por escrito e protocolo 

entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal e defender de viva 

voz neste órgão, os interesses dos sarnadenses, compreendendo a 

angústia deste, porque foi confrontado com as suas faltas na sede 

da freguesia que preside.------------------------------------------ 

---- O sr. Presidente da Assembleia Municipal, informa todos os 

membros que caso  estejam  interessados podem consultar e solicitar 
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cópia do mapa das faltas, durante este mandato.-------------------- 

---- Os membros desta Assembleia eleitos pelo Partido Socialista 

entregaram à mesa, uma moção sobre os resultados das Eleições 

Legislativas, realizadas no passado dia 20 de Fevereiro, que depois 

de lida ficou arquivada junto aos documentos complementares à 

presente acta.----------------------------------------------------- 
---- 2- Apreciação, discussão e eventual aprovação da alteração da 

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

---- Neste ponto é proposta a seguinte alteração:------------------ 

---------Representantes do Pessoal Docente de Educação Pré-Escolar:--------------------------- 

---------Maria João Raimundo C. Vicente – elemento efectivo;---------------------------------------- 

---------Maria Eugénia Ribeiro Garcia Batista – elemento suplente;---------------------------------- 

---------Representante da Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficência Fratelense:-- 

---------Célia Maria Sequeira;----------------------------------------------------------------------------------- 

---------Representantes da Direcção Regional de Educação:------------------------------------------  

---------Directora Regional de Educação – elemento efectivo;----------------------------------------- 

---------Maria Clara Moreira – elemento suplente.--------------------------------------------------------- 

---- Não havendo intervenção sobre este ponto, foi esta alteração 

colocada a votação, sendo aprovada por maioria com uma abstenção.— 

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 3- Apreciação, discussão e eventual aprovação para declaração 

de Interesse Público da construção de uma ETAR – Estação de 

Tratamento de Águas Residuais, em Vermum;-------------------------- 

---- À questão colocada pelo sr. Roma sobre quantas pessoas tem o 

Vermum e qual o valor do investimento, a srª Presidente da Câmara 

Municipal responde que esta é uma localidade que neste momento está 

permanentemente habitada chegando a atingir regularmente os 30 

habitantes. Quanto ao investimento, este ronda os 30 mil contos, 

mas  foi  feita  uma  candidatura  e  se  esta  for  aprovada  será 



  

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

comparticipada em 75%.--------------------------------------------- 

---- O sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão, 

lembra a Srª Presidente para que não se esqueça do Salgueiral, que 

tem o mesmo direito do Vermum, referindo que no Salgueiral vivem 

permanentemente 15 pessoas.---------------------------------------- 

---- Não havendo mais intervenientes intervenções, foi esta 

colocada a votação, sendo aprovada por unanimidade.---------------- 

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.----------------  
---- 4- Apreciação, discussão e eventual aprovação do pedido de 

Desafectação de Domínio Público;----------------------------------- 

---- O Sr. Vice-Presidente, refere que no âmbito da abordagem que 

esta Câmara Municipal tem feito à procura de investidores para a 

área turística, apareceram investidores interessados em montar um 

restaurante na zona do cais fluvial do Tejo, logo, para que o 

projecto possa ter seguimento e para que a Autarquia possa tratar 

de toda a burocracia, terá que se desafectar a parcela de terreno 

respectiva e que agora está como domínio público.------------------ 

---- O sr. Roma questiona, que após esta desafectação, a quem 

ficará a pertencer esta parcela de terreno.------------------------ 

---- O sr. Vice-Presidente, responde que esta parcela ficará a 

pertencer à Câmara Municipal e será apenas negociado o direito de 

superfície.-------------------------------------------------------- 

---- Não havendo mais intervenções, foi esta colocada a votação, 

sendo aprovada por unanimidade.------------------------------------  

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 5- 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;----------------------------------- 

----  A  srª  Presidente  da  Câmara  Municipal,  no  seguimento da 
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informação  dada  na  última   sessão  desta  Assembleia  sobre  os  

geradores eólicos, informa que foi realizada uma reunião com o 

Director da Direcção Geral de Energia, na qual foi dito que havia 

uma nova legislação para aprovar, que ainda não estava definido o 

aumento de capacidade de instalação dos geradores eólicos, ficando 

assim a aguardar que quando tudo estiver bem definido se possa ter 

nova reunião, para que a Autarquia se continue a debater por uma 

visão diferente, uma vez que o concelho está a ser atravessado por 

linhas eléctricas, provenientes dos vários parques eólicos do 

pinhal. Continua, informando que na próxima Quinta-feira, dia 

03/03/05, irá realizar-se a visita ao atellier do mestre Cargaleiro 

ficando desde já o convite a todos os membros para participarem 

nesta visita.------------------------------------------------------ 

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

em relação ás obras que a Câmara Municipal executou em algumas 

localidades desta freguesia, nomeadamente em Amarelos e Vale do 

Homem, refere que estas, não na totalidade mas em parte e se for 

feita uma pesquisa à correspondência desta Junta, encontrarão há já 

bastantes anos, os pedidos de execução destas obras, dando como 

exemplo, as obras na Rua Nova de Vale do Homem e o Largo ao Cimo da 

Rua Principal, em Amarelos, referindo apenas estas que já foram 

executadas e em sua opinião foram bem feitas, todavia reforça que 

estas eram obras que vinha reivindicando à muitos anos.------------ 

---- A srª Presidente, refere que se estas obras foram 

reivindicadas à muitos anos e se este executivo que vai no seu 

terceiro ano e já as executou, considera as palavras do sr. 

Presidente da Junta de Sarnadas de Ródão, como um elogio, e fica 

satisfeita com este facto porque na sua opinião, as obras estão 

bonitas.----------------------------------------------------------- 



 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

---- O sr. Roma questiona, a que se referem as obras de recuperação 

do Complexo Turístico de V. V. Ródão e em relação ao problema da 

Rua da Torre, em Sarnadas de Ródão, referido na última sessão desta 

Assembleia, nomeadamente à resposta dada pela autarquia ao sr. 

Fonseca. Por último, deixa um agradecimento à srª Presidente e ao 

sr. Vice-Presidente, pela visita que fizeram à Cooperativa da 

Carapetosa onde se inteiraram das dificuldades desta.-------------- 

---- A srª Presidente refere que se está a proceder à recuperação e 

requalificação de todo o Complexo Turístico, estando neste momento 

as obras a cargo da empresa responsável pela exploração deste 

Complexo e após o términos destas, a Autarquia fará também a sua 

intervenção, esperando que dentro de um mês estejam prontas.------- 

---- O sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, em relação à 

segunda questão colocada pelo sr. Roma, refere que o munícipe em 

causa construiu a casa praticamente na mesma altura em que foi 

efectuada a rede pública de esgotos e esta Autarquia só tem 

conhecimento desta situação à cerca de dois anos, tendo esta Câmara 

no concelho, casos mais dramáticos e a afectar mais munícipes, 

portanto esta será uma situação que será resolvida dentro das 

possibilidades e prioridades desta Autarquia.---------------------- 

---- A srª Presidente da Câmara Municipal, propõe à Assembleia que 

a próxima sessão tenha inicio às 15:00 horas, para ser feita uma 

visita à obras que estão a decorrer no nosso concelho, tendo-se 

verificado concordância a esta proposta.---------------------------   
---- 6- Outros assuntos de interesse para o Município;------------- 

---- O sr. Paulino, questiona em que situação se encontra o bar e a 

zona de apoio a este, nas Piscinas Municipais de Fratel.----------- 

---- A srª Presidente informa que neste momento se encontram a 

decorrer intervenções  em toda a  zona envolvente das Piscinas, mas 
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em relação ao alargamento do bar ainda não há projecto.------------ 

---- O sr. Álvaro Mendes, solicita mais informação sobre a 

organização da oficina ao domicílio.------------------------------- 

---- A srª Presidente, explica que no âmbito do Cartão do Idoso, 

havia vários compromissos assumidos, sendo um deles o apoio 

domiciliário aos idosos portadores do cartão, tendo para o efeito 

equipado a viatura que efectua a vigia das águas, para poder 

efectuar pequenas reparações, sendo que a Autarquia prestará apenas 

o serviço ficando a aquisição do material necessário por conta dos 

idosos.------------------------------------------------------------ 

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

refere que no ano passado esta Junta solicitou à Câmara Municipal 

através de ofício, um projecto para ampliação do cemitério desta 

localidade, tendo como resposta  por parte da Autarquia que este 

seria solicitado ao G.A.T. de Castelo Branco, entretanto como 

passou bastante tempo sem ter havido uma confirmação por parte 

desta Câmara, deslocou-se ao G.A.T., onde falou com o Arqtº João 

Teixeira, que lhe comunicou que não tinha conhecimento de nenhum 

pedido por parte da Câmara Municipal de V. V. Ródão, referente a 

este projecto, pelo que questiona se já há mais algum 

desenvolvimento sobre este assunto.-------------------------------- 

---- A srª Presidente, responde que realmente não foi feito o 

pedido ao G.A.T., mas se é necessário formalizar o mesmo, isso será 

feito. No seguimento deste assunto o sr. Vice-Presidente informa 

que por lapso dos serviços camarários esse pedido não foi feito na 

devida altura, tendo no entanto já sido efectuado esta semana.----- 

---- O sr. João Ferro, questiona a srª Presidente se tem alguma 

novidade por parte da Portucel, quanto ao pedido efectuado por esta 

e que foi presente na última sessão desta Assembleia.-------------- 



 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

---- A  srª Presidente,  informa  que  ela e o sr. Vice-Presidente, 

tiveram uma reunião com o Engº Martinho e com outro membro do 

Conselho de Administração da Portucel, tendo sido compreendido por 

parte destes a posição desta Autarquia, que ao aprovar o pedido de 

isenção ou redução do IMI, ficaria numa situação difícil perante as 

outras empresas do concelho, não sendo justo para com estas que uma 

empresa como a Portucel fosse isentada do pagamento deste imposto. 

Foi-lhes por isso comunicado que era concedido o pedido de 

declaração comprovativa de interesse municipal do projecto de 

investimento a desenvolver por esta empresa e que não era concedido 

o pedido de isenção ou redução do IMI.----------------------------- 
-----7-Período de intervenção nos termos do artº 19º do Regimento;- 

---- Não havendo intervenções, O sr. Presidente da Assembleia 

Municipal dá 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.-------- 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


