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

Ródão levada a efeito no dia dois de  Dezembro  de  dois mil e três ____________________  

_______________________________Acta º27 ________________________________________  

-------- Aos dois dias do mês de Dezembro de dois mil e três, realizou-se reunião 

extraordinária   da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, no edifício dos Paços do 

Município, com a presença da Senhora Presidente da Câmara Dra. Maria do Carmo de 

Jesus Amaro Sequeira, que presidiu, e dos vereadores Drª. Maria Edite Oliveira Diogo 

Candeias, Luís Miguel Ferro Pereira, prof. Fernando Carmona Ferreira Pires, e Mário 

Gualter  Pereira Pinto Cardoso-------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A reunião foi declarada aberta pela Senhora  Presidente, pelas 15.00 horas, tendo-se 

de imediato entrado no ponto constante da Convocatória para a reunião :------------------- 

________________ Aprovação dos Documentos Previsionais _________________________  

-------- A Sra. Presidente fez a apresentação dos Documentos Previsionais para o ano de 

2004, após o que os mesmos foram postos a votação. --------------------------------------------------- 

-------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos a favor, uma abstenção, 

 do vereador Mário Gualter Pereira Pinto Cardoso e um voto contra, da vereadora Dra. 

Edite Candeias,   propor à Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto na alínea 

c) do nº 2 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 de 2004 : Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual 

de Investimentos,   Plano de Actividades Municipais e Orçamento, documentos que foram 

presentes à reunião. --------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

-------- O valor do Orçamento apresentado é de 8.448.382,00 €, sendo 4.682.678,00 € de 

receitas e despesas de capital e 3.765.704,00 € de receitas e despesas correntes; O Plano 

Plurianual de Investimentos tem o valor de 4.081.135,00 € e o Plano de Actividades 

Municipais de 1.621.604,00 €. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

A vereadora Dra. Edite Candeias apresentou a seguinte declaração de voto: -------------------- 



 

 

 

 

 

1.  Relativamente  à  gerência  de  2002 (únicos  dados  disponíveis)  verifica-se  que  os  

orçamentos das receitas correntes e das receitas de capital estão muito inflacionados, cito 

por exemplo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Nos rendimentos de propriedade prevê-se o aumento de 1.357,16%, o que evidencia a 

falta de cumprimento das regras provisionais do pocal. Quais os bens de domínio público 

que vão render 403.700,00 euros? ---------------------------------------------------------------------------- 

b) Na venda de bens de investimento prevê-se o aumento de 2.743,09%. Quais os terrenos 

para venda no valor de 263.232,00 euros? Quais as habitações para venda no valor de 

70.000 euros? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. O recurso aos passivos financeiros aumenta 1.357,68%, em relação a 2002, o que 

demonstra o elevado nível de endividamento que o município está a assumir. ---------------- 

3. As despesa com aquisição de bens e serviços continuam a aumentar drasticamente, 

estando prevista uma subida de 33,57%, relativamente a 2002. Note- se que do ano 2001 

para o ano 2004 se prevê um agravamento da despesa com aquisição de bens e serviços de 

76,35%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. As despesas com pessoal continuam a aumentar, estando prevista uma subida de 

10,93% relativamente a 2002. Acontece porém que relativamente a 2001 as despesas com 

pessoal irão aumentar 29,63%. -------------------------------------------------------------------------------- 

5. Relativamente ao Plano Plurianual de Investimentos mais uma vez se constata ser uma 

cópia do ano anterior. E muito grave ainda é verificar-se que o investimento previsto no 

concelho de Vila Velha de Ródão para 2004 no total de 4.081.135,00 euros se concentra, 

quase exclusivamente, na freguesia de Vila Velha de Ródão, cabendo às freguesias de 

Fratel, Perais e Sarnadas umas "escassas migalhas". ---------------------------------------------------- 

Já que a Senhora Presidente refere na introdução ao PPI que o grande objectivo é combater 

a desertificação do interior apostando na habitação e na cultura, eu pergunto se o concelho 

de Vila Velha de Ródão se resume à Freguesia de Vila velha de Ródão. Vergonhosamente 

constato, por exemplo, que na função  Habitação  (que inclui  as  obras de urbanização) em  

948.980,00 euros estão destinados: à Freguesia de Fratel 0,07%, à de Sarnadas 0,02% e à de 
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Perais 0,01% do total do investimento. Na função Cultura em 1.717.800,00 euros estão 

destinados: a Fratel 0%, a Sarnadas 0% e a Perais 0% do total de investimento. ---------------- 

Por fim, queria referir que a apresentação escrita do PPI que me foi distribuída podia ter 

sido estruturada de acordo com as descrições constantes no mesmo e que a explanação foi 

pouco cuidada, repetitiva, tendo sido inclusive empregues termos incorrectos. ---------------- 

A Sra. Presidente disse que as obras que se estão a iniciar trazem uma aposta positiva para 

Vila Velha de Ródão. Não se pode fazer uma aposta no Turismo sem ter as infraestruturas 

necessárias e indispensáveis. Para o efeito foram contraídos empréstimos, que vão ser 

utilizados no próximo ano com o desenrolar das obras. Em relação aos investimentos nas 

freguesias, no corrente ano muita coisa foi feita. Nos Perais foi feito um grande 

investimento, desde as estradas ao abastecimento de água, bem como o alargamento do 

Centro de Saúde. No Fratel foi feito o Loteamento das Fontainhas, foi recuperada a escola, 

foram executadas grandes obras em duas estradas e abastecimento de águas. Nas 

Sarnadas, deu-se andamento ao projecto do Museu de Azeite, com todas as 

contratualizações necessárias para o seu funcionamento, e irá ser executado  no próximo 

ano o Projecto do novo Centro de Saúde. Assim, no ano de 2003 privilegiaram-se as 

freguesias de Fratel, Perais e Sarnadas. Em 2004 vamos investir na sede do concelho, onde 

essencialmente foram adquiridos terrenos e efectuados projectos, aos quais agora vai ser 

dado andamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vice Presidente considerou as criticas, apresentadas, pela Srª Vereadora pouco 

significativas, para  um orçamento com a dimensão do agora apresentado.---------------------- 

- referiu que este orçamento tem duas marcas, muito significativas, que são:  a primeira de 

o executivo ter tido a capacidade para  garantir Financiamentos Comunitários, e assim 

apresentar  um orçamento bastante grande sem as habituais “operações de cosmética”. 

Esta Câmara tomou posse há dois anos. Elaboraram-se projectos, adquiriram-se terrenos, 

fizeram-se candidaturas, e foi possível apresentar um orçamento já com verbas 

contratualizadas e garantidas. É uma situação de que se orgulho, já que, até agora, nunca 

se tinha atingido este nível de aproveitamento de fundos disponíveis; A segunda  marca  

tem a ver com a natureza dos investimentos que estão a ser feitos, que são estruturantes e 



 

 

 

 

 

vêm colocar o concelho ao nível dos concelhos vizinhos a nível de equipamentos. Estas são 

em resumo as duas grandes marcas que caracterizam o orçamento para 2004, e que 

considera muito positivas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Quanto ao facto que foi apontado  de o investimento se localizar na sede do concelho, 

deve referir-se que, no ano de 2003, os maiores investimentos foram lançados fora da 

freguesia de Vila Velha de Ródão. Para 2004 a aposta foi para esta freguesia, embora haja 

também investimentos para as outras, de acordo com as suas necessidades efectivas e 

anseios das populações. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A vereadora Dra. Edite Candeias disse que, em relação ao que o Vice Presidente referiu de 

que nunca se tinha atingido este nível nas candidaturas a fundos comunitários, é preciso 

dizer que o executivo anterior tinha conseguido um muito bom nível de aproveitamento 

dos fundos disponíveis. Se neste momento é possível conseguir outras coisas ainda bem e 

é muito bom que assim seja. ----------------------------------------------------------------------------------- 

____________________________  Encerramento _____________________________________  

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

encerrada a reunião  pelas 17.00 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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