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

levada a efeito aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e 

cinco____________________________________________________________________________ 

---------Aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e cinco, pelas quinze horas, 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-Deslocação pelo Concelho em visita a obras realizadas pela 

Autarquia;--------------------------------------------------------- 
---- 3-Apreciação, discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão aos 

Documentos Previsionais de 2005;----------------------------------- 
---- 4-Apreciação, discussão e eventual aprovação do Relatório de 

Gestão e Documentos de Prestação de Contas da Câmara Municipal de 

Vila Velha de Ródão;----------------------------------------------- 
---- 5-Apreciação, discussão e eventual aprovação do Inventário 

Municipal;--------------------------------------------------------- 
---- 6-Apreciação, discussão e eventual aprovação da rectificação 

ao contrato-programa com o IPLB, com vista a aprovação do Projecto 

da Biblioteca Municipal de Vila Velha de Ródão;-------------------- 
---- 7-Apreciação, discussão e eventual aprovação da revisão do 

Organigrama e do Regulamento Municipal dos Serviços da Câmara 

Municipal;--------------------------------------------------------- 
---- 8-Apreciação, discussão e eventual aprovação da suspensão da 

aplicação dos Regulamentos Municipais de Apoio ao Associativismo e 

Cooperativismo;---------------------------------------------------- 
---- 9-Apreciação, discussão e eventual aprovação da declaração de 

Interesse Público de um Empreendimento Turístico a instalar na 

Barroca da Senhora e Fonte das Virtudes;--------------------------- 

---- 10-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;----------------------------------- 
---- 11-Outros assuntos de interesse para o Município;------------- 

---- 12-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 Olímpia do Carmo Ferreira 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  25/02/05, dos Membros Asdrúbal Daniel 

Gaspar Dias Valente, Olímpia do Carmo Ferreira Mendes, Luis Manuel 

Dias Figueiredo Mota e Carlos Manuel Correia Cardoso Martins Faria, 

tendo estas sido aceites pela mesa.-------------------------------- 

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

realizada em 25 de Fevereiro de 2005, finda a qual foi esta posta à 

votação, sendo aprovada por maioria, com três abstenções.---------- 

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

da Convocatória.--------------------------------------------------- 
-----1-Ponto prévio antes da Ordem do Dia:-------------------------                                                                                       

---- Neste ponto, o sr. Presidente desta Assembleia dá a palavra à 

srª Engª Sofia Castelo Branco, que veio a esta sessão esclarecer a 

situação de inclusão de uma parcela do território do Concelho de V. 

V. Ródão no Parque Natural do Tejo Internacional e que após a 

exposição deste assunto respondeu ás várias questões que lhe foram 

colocadas pelos membros desta Assembleia.-------------------------- 

---- O sr. António Carmona, leu uma declaração que vem no 

seguimento  de uma outra  efectuada pelo sr. Presidente da Junta de 
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Freguesia de Sarnadas de Ródão na última sessão desta Assembleia, 

ficando esta arquivada junto aos documentos complementares à 

presente Acta, tendo no final da leitura desta, intervido o sr. 

Presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão comentando 

esta situação.----------------------------------------------------- 
---- 2-Deslocação pelo Concelho em visita a obras realizadas pela 

Autarquia;--------------------------------------------------------- 

---- Foi efectuada uma visita ás obras efectuadas e em execução, 

pela Câmara Municipal, nas freguesias de V. V. Ródão e Fratel.----- 
---- 3-Apreciação, discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão aos 

Documentos Previsionais de 2005;----------------------------------- 

---- Não havendo intervenções neste ponto, foi esta Revisão 

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

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

Gestão e Documentos de Prestação de Contas da Câmara Municipal de 

Vila Velha de Ródão;-----------------------------------------------                                                                                                         

---- À questão colocada pelo sr. Paulo Roberto, referindo-se em 

particular ao quadro de análise e execução do Orçamento de Receita, 

onde verifica que existem algumas rúbricas que depois da dotação 

corrigida, o seu grau de execução está relativamente baixo em 

termos percentuais, a srª Presidente da Câmara Municipal, responde 

que não há explicações a dar porque é aquilo que na realidade 

existe e não há nada a fazer.-------------------------------------- 

---- Não havendo mais intervenções, foi este ponto colocado a 

votação, sendo aprovado por unanimidade.--------------------------- 

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

---- 5-Apreciação, discussão e eventual aprovação do Inventário 

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



 
 

 

 

 

 

 

---- A srª Presidente aproveita a oportunidade para realçar e 

agradecer o empenho e o trabalho desenvolvido pelos técnicos da 

Autarquia na elaboração deste documento, que cumprindo sempre as 

regras estabelecidas, tentam que este seja agradável e fácil de 

consultar.--------------------------------------------------------- 

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

afirmou-se sensibilizado pelo facto de se estar quase no final do 

presente mandato e ter-se conseguido aprovar a Conta de Gerência 

sem discussão e por unanimidade, sentindo-se orgulhoso de fazer 

parte deste órgão, deixando uma palavra de agradecimento a todos os 

que o constituem.-------------------------------------------------- 

---- Seguidamente procedeu-se à votação deste Inventário, sendo 

este aprovado por unanimidade.------------------------------------- 

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 6-Apreciação, discussão e eventual aprovação da rectificação 

ao contrato-programa com o IPLB, com vista a aprovação do Projecto 

da Biblioteca Municipal de Vila Velha de Ródão;-------------------- 

---- A srª Presidente informa que este ponto não é mais do que 

rectificar o Contrato já aprovado nesta Assembleia e que se prendem 

com algumas propostas apresentadas pela instituição em causa, com 

vista à rápida assinatura deste mesmo contrato.-------------------- 

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

rectificação, sendo aprovada por unanimidade.---------------------- 

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 7-Apreciação, discussão e eventual aprovação da revisão do 

Organigrama e do Regulamento Municipal dos Serviços da Câmara 

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

---- O sr. Roma comenta o facto de considerar que este Organigrama 

está  mal  representado, nomeadamente no que se refere aos serviços 
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de higiene pública,  ao que foi  feita uma  explicação por parte do 

sr. Vice-Presidente e da Drª Adelina Ferreira Pinto, chefe de 

Divisão Administrativa e Financeira da Autarquia, sobre este 

documento.--------------------------------------------------------- 

---- Seguidamente foi este documento colocado a votação, sendo 

aprovado por unanimidade.------------------------------------------ 

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 8-Apreciação, discussão e eventual aprovação da suspensão da 

aplicação dos Regulamentos Municipais de Apoio ao Associativismo e 

Cooperativismo;---------------------------------------------------- 

---- A srª Presidente informa que este ano se seguisse o 

Regulamento, não haveria Associações com direito a apoios, pois 

teriam que entregar todos esses pedidos e documentos até 30 de 

Março, o que não aconteceu. Como tal, foi feita uma reunião onde 

compareceram grande parte das Associações do nosso Concelho, na 

qual foi acordado que este ano não convinha que o Regulamento 

entrasse em vigor, porque as Associações não estavam devidamente 

informadas, por isso e a pedido das Associações ficará suspenso por 

este ano o presente Regulamento e se entretanto existir alguma 

sugestão para alteração deste, a mesma estará em condições de ser 

incluída no Regulamento já aprovado.------------------------------- 

---- O sr. Álvaro Mendes, questiona se este regulamento foi 

elaborado com base nalguma determinação legal ou foi apenas uma 

determinação ao nível camarário sem obedecer a nenhum requisito 

legal para o elaborar.--------------------------------------------- 

---- A srª Presidente, responde que os regulamentos são elaborados 

de acordo com as pretensões das Câmaras Municipais, no caso deste, 

foi efectuada a junção de quase todas as deliberações tomadas ao 

longo destes  últimos  anos e elaborou-se  o  presente Regulamento, 



 

 

 

 

 

 

 

tendo sempre em conta o cumprimento das formalidades para este 

entrar em funcionamento.------------------------------------------- 

---- À afirmação efectuada pelo sr. Roma, em que diz que o prazo 

limite era até 30 de Abril, a srª Presidente rectificou que o prazo 

a que este membro se refere tem a ver com o Regulamento de Apoio ao 

Cooperativismo, porque o que se refere ao Associativismo, o prazo 

era até 30 de Março, explicando que como os Regulamentos entraram 

em vigor em conjunto e se complementam, é solicitado a suspensão 

dos dois.---------------------------------------------------------- 

---- Não havendo mais intervenções, foi este ponto colocado a 

votação, sendo aprovado por maioria, com um voto contra.----------- 

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

---- 9-Apreciação, discussão e eventual aprovação da declaração de 

Interesse Público de um Empreendimento Turístico a instalar na 

Barroca da Senhora e Fonte das Virtudes;--------------------------- 

---- Neste ponto e como é um assunto que diz directamente respeito 

ao sr. Presidente desta Assembleia, este durante a análise, 

discussão e votação, ausentou-se da sala, passando a direcção dos 

trabalhos ao 1º Secretário.---------------------------------------- 

---- Não havendo intervenções foi este ponto colocado a votação, 

sendo aprovado por maioria com uma abstenção.---------------------- 

---- O sr. Roma, em declaração de voto, explica que apesar de ter 

lido o documento apresentado, não tem conhecimento do local que lhe 

permitam votar a favor.-------------------------------------------- 

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 10- 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;----------------------------------- 

---- O sr.  Roma  congratula-se com  o facto de a Autarquia estar a 
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proceder à limpeza de diversos terrenos do Município, com vista à 

prevenção de incêndios.-------------------------------------------- 

---- A srª Presidente, no seguimento deste assunto, informa que 

prevendo um ano complicado no que diz respeito a incêndios, esta 

Autarquia resolveu tomar várias providências para prevenir 

possíveis situações que possam ocorrer.---------------------------- 

---- À questão colocada pelo sr. Presidente da Junta de Freguesia 

de Sarnadas de Ródão, sobre o ponto referente ás obras de 

urbanização em Sarnadas de Ródão, que ainda não estão efectuadas, o 

sr. Vice-Presidente informa que está a decorrer concurso para as 

mesmas.------------------------------------------------------------ 

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

refere o facto da escola primária desta localidade necessitar 

urgentemente da intervenção da Autarquia, para resolver alguns 

problemas nas suas instalações.------------------------------------ 

---- A srª Presidente informa que nesta escola se irá proceder a 

uma intervenção geral, como as que já aconteceram noutras escolas 

do Concelho, estando esta prevista para o inicio deste Verão.------ 

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

continua, chamando a atenção para o facto de à entrada de Rodeios e 

devido a roturas e construção de ramais de água, existirem buracos 

no pavimento que ainda não foram reparados, ao que a srª Presidente 

responde que já está previsto a reparação desta via.--------------- 

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

chama a atenção, para o facto dos veículos pesados que andam no 

transporte de terras, pedras e outros materiais, para as obras a 

decorrer na linha de caminhos de ferro, estarem a deixar os 

caminhos  municipais  por  onde  passam,   num  estado  lastimável, 

esperando  que  não  aconteça com estas obras o mesmo que aconteceu 



 

 

 

 

 

 

 

com a construção da A-23, que ainda hoje se espera a reparação dos 

caminhos danificados.---------------------------------------------- 

---- O sr. Vice-Presidente, esclarece que a Câmara Municipal já 

falou com o responsável da REFER que tem a seu cargo a obra de 

electrificação da Linha da Beira Baixa, o qual assumiu o 

compromisso de efectuar todas as reparações necessárias, 

solicitando apenas que estas fossem efectuadas após o final da obra 

em causa, ou seja, depois de 31 de Maio. Aproveita também para 

informar que em relação à SCUTVIAS, tem conhecimento que esta já 

entregou a reparação das estradas de Vale do Cobrão e de Fratel, 

não tendo entretanto iniciado as obras, porque está a decorrer e já 

em fase de ser acordado, a construção da extensão da rede de águas 

de Fratel até à área de serviço da A-23, beneficiando não só a 

SCUTVIAS, mas também todas as povoações a Sul de Fratel, por isso 

não fazia sentido proceder-se à pavimentação e logo a seguir a 

Câmara danificar a mesma com a abertura de valas.------------------                                                                                                                                          
---- 11- Outros assuntos de interesse para o Município;------------ 

---- O sr. António Rodrigues, relembra um pedido já por si 

efectuado nesta Assembleia, para colocação de ecopontos para 

separação do lixo no loteamento da Srª da Alagada, bem como informa 

que o ecoponto destinado ao plástico, situado no Largo Ana Pires 

Figueiredo, junto ao CDRC, em Porto do Tejo, se encontra cheio.---- 

---- O sr. Vice-Presidente, informa que devido ao envolvimento da 

Autarquia em diversas obras por administração directa, não tem 

havido disponibilidade de pessoal e logística para proceder à 

colocação e recolha de mais ecopontos, no entanto a Autarquia está 

em fase de aquisição de um carro equipado com grua para proceder 

mais rápida e eficazmente à recolha dos mesmos.-------------------- 

---- O sr. António Carmona Mendes,  aproveitou  para  apresentar as 
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suas congratulações porque na visita hoje efectuada, foram 

visitadas obras que em pouco mais de três anos de mandato, já foi 

este executivo que fez os projectos e iniciou as mesmas, estando 

algumas feitas e outras em fase adiantado de execução, apesar da 

grande obra ter tido o revês  que todos sabem, considera que este 

executivo tem feito um trabalho enorme, deixando por isso uma 

palavra de agradecimento, lembrando que até as viaturas em que hoje 

se deslocaram também foram adquiridas pelo actual executivo, 

afirmando que isso é sintomático da viragem que este Concelho levou 

com a mudança de executivo e espera que assim continue.------------ 

---- A srª Presidente da Câmara Municipal, agradeceu a presença de 

todos na visita efectuada, frisando que quase todas estas obras 

foram aprovadas por unanimidade nesta Assembleia.------------------ 

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

refere o facto de que as obras só adquirem a sua plenitude quando 

devidamente publicitadas, dando como exemplo a seguir, o do 

concelho vizinho de Proença-a-Nova, que recorre a várias formas e 

meios de publicidade para promover o concelho e os vários eventos 

que realiza, por isso e na sua opinião, dever-se-ia apostar mais na 

divulgação do nosso concelho e dos seus eventos.-------------------   

---- A srª Presidente em resposta a esta intervenção, refere que 

não se pode publicitar aquilo que não existe, por isso primeiro 

fazem-se as coisas e depois sim publicitá-las e isso já está 

previsto, estando-se a trabalhar nesse sentido.-------------------- 
-----12-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.-------- 
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