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

Ródão levada a efeito em vinte e oito de Novembro de dois mil.____________________ 

__________________________Acta º26 _________________________________     
-------- Aos vinte e oito dias do mês de Novembro de dois mil, realizou-se reunião 

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

Concelho, com a presença Senhor Presidente da Câmara Engº Vítor Manuel Pires 

Carmona, que presidiu, da vereadora Drª. Maria Edite Oliveira Diogo Candeias, e dos 

vereadores,  Senhores, Dr. Nicolau Pinto Eduardo, Luís Miguel Ferro Pereira e Mário 

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

-------- A reunião foi declarada aberta pelo Senhor Presidente, pelas 15.00 horas. -------------- 

___Apreciação e eventual  aprovação do Orçamento e Plano de Actividade ____________  

-------- Foi presente o Plano de Actividades e Orçamento  para o ano de 2001, com a 

Dotação total do Plano de 1.200.045 contos (um milhão, duzentos mil, e quarenta e cinco 

contos) sendo o valor do Orçamento, tanto na receita como na despesa, de 1.540.590 contos 

(um milhão quinhentos e quarenta mil, quinhentos e noventa contos), documentos que 

foram aprovados por maioria, tendo  sido deliberado remete-los  à  Assembleia Municipal 

para aprovação definitiva. Abstiveram-se os vereadores, Dr. Nicolau Pinto Eduardo e Luís 

Miguel Pereira que apresentaram a  seguinte declaração de voto:----------------------------------- 

“ O Plano de actividades  para o ano 2001 sendo o último ano de um mandato e o primeiro 

do novo milénio, numa primeira abordagem deixa-nos uma grande dúvida – será que 

estamos a ver o plano de 2000 ou o plano de 2001?------------------------------------------------------ 

-------- Se o plano de 2000 vinha na continuidade dos anteriores, este plano ao repetir no 

essencial dos seus investimentos as obras que já se encontravam programadas para o 

presente ano, demonstra a  incapacidade desta equipa de realizar as obras a que ano após 

ano se propõe realizar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Esperamos  que o ano de 2001, traga finalmente estas obras á luz do dia porque as  

populações do nosso concelho, em especial a freguesia de Perais, já esperaram bastante 

tempo pela reparação destas estradas: ---------------------------------------------------------------------- 

-------- No campo das ideias, o panorama dos planos anteriores mantêm-se inalterado, este   

 



 

 

 

 

plano é uma desilusão completa para quem sente o concelho e acredita no seu futuro.------- 

-------- Uma Câmara Municipal que se preocupe com o desenvolvimento do seu concelho 

tem a obrigação de apresentar ideias e projectos inovadores que potenciem os recursos 

naturais e humanos do seu concelho para o futuro e para  além das suas fronteiras, neste 

campo zero!--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A falta de ideias é aliás gritante, ao ponto de ser evidente a colagem às juntas de 

freguesia do PSD, o que nos leva a uma pergunta, estamos a analisar o plano e orçamento 

da Câmara Municipal  ou da Câmara Municipal e das Juntas de freguesia que lhe são 

favoráveis?---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Esta é aliás uma marca que transparece também neste orçamento - o esquecimento 

da freguesia de Vila Velha de Ródão – demonstrativa de uma forma de estar e de uma 

clara incapacidade de aceitar pensamentos e ideias diferentes. -------------------------------------- 

-------- Como nota final não podemos deixar de questionar o rigor de um plano que 

contempla uma verba de 50.000 contos para a conclusão da ETAR, quando o Sr. Presidente 

na reunião de 8 de Novembro nos informou que era sua intenção não investir mais nesta 

obra porque a queria transferir para uma empresa Multimunicipal, em que ficamos afinal? 

-------- Em suma o novo milénio arranca no nosso concelho a reboque, com ressentimentos 

e sem ideias.”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Finda a leitura da declaração de voto o  Senhor Presidente da Câmara declarou o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Repudio a forma critica como está a ser feita a análise do Plano e Orçamento pelos 

elementos do Partido Socialista. Todos os Planos são a continuidade do trabalho 

desenvolvido nos anos anteriores. A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão necessita 

dos Quadros Comunitários para levar a cabo a quase totalidade do seu investimento, dado 

que as suas receitas próprias são exíguas. É disso exemplo o quadro comunitário II,  em 

fase final.  A Câmara Municipal foi considerada exemplar na aplicação dos fundos porque 

muito cedo conseguiu atingir os 100% da verba atribuída ao Município. ------------------------- 

-------- Quanto  ao  Quadro Comunitário actual, várias vezes  foi  dito, pela via ministerial,  
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que o seu inicio seria no 1º trimestre de 2000 e só agora, no final de 2000, está numa fase de 

inicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------  Em relação à questão abordada sobre a ETAR aquilo que eu referi, e que consta do 

documento, é que será uma obra a financiar pela empresa Multimunicipal via Fundo 

Coesão e isso só será possível devido à elegibilidade da despesa após entrega de 

candidatura em Bruxelas. A decisão não foi da Câmara mas do Ministério do Ambiente. --- 

-------- Em relação às verbas a atribuir á freguesia de Vila Velha de Ródão não aceito a 

critica como foi feita porque desde sempre a maior investimento teve lugar na freguesia de 

Vila Velha de Ródão onde se situa a sua sede de concelho. ------------------------------------------- 

-------- Em termos de desenvolvimento é pois a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 

um exemplo na medida em que afecta grande parte do seu orçamento à criação de novos 

loteamentos, coisa invulgar na maioria das Câmaras e mais uma vez na última reunião da 

CCRC (Comissão de Coordenação da Região Centro) foi referenciado esse aspecto”. --------- 

O vereador Luís Pereira referiu que em relação à ETAR o facto da Câmara esgotar os 

fundos Comunitários é relevante mas não podemos deixar de realçar o facto de ter  sido 

inaugurada à mais de um ano e ainda não estar a trabalhar.------------------------------------------ 

-------- Em relação á política de habitação a Câmara mais não seguiu que uma ideia da 

Câmara anterior que esta sim foi pioneira nestas iniciativas. ----------------------------------------- 

A vereadora DrªEdite Candeias contestou a declaração de voto do PS dizendo que a 

forma lírica como o texto está escrito revela uma elevada falta de consideração pelo 

trabalho desta equipa. Refere que se o membros do PS têm a receita mágica para 

desenvolver o concelho pena é que não a tenham discutido com os outros elementos do 

executivo e que não tenham apresentado as suas ideias quando lhes foi pedida 

colaboração para elaborar o Plano de Actividades. ------------------------------------------------------ 

-------- Refere também que a freguesia de Vila Velha de Ródão nunca foi prejudicada e se 

para o próximo ano não lhe foram atribuídas mais verbas é porque existem carências mais 

gritantes noutras freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Não compreende a posição assumida pelos membros do PS relativamente à 

freguesia de Vila Velha de Ródão e informa que o Presidente da Junta não compareceu à  

 

 



 

 

 

reunião convocada para analisar os Protocolos. ---------------------------------------------------------- 

Relativamente à declaração de voto o vereador Mário Pinto Cardoso diz que é grave a 

acusação feita relativamente á colagem das Juntas de freguesia do PSD e que não há razões 

para invocar o esquecimento da freguesia de Vila Velha de Ródão. -------------------------------- 

-------- Quanto à intervenção do vereador Luís Miguel, relativa à habitação, lembra que 

não se pode enaltecer o trabalho das anteriores Câmara PS e que se alguém teve algum 

mérito no arranque do processo foi o próprio Luís Pereira enquanto cidadão e não a 

Câmara Municipal da altura. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ______________ Protocolos com as Juntas de freguesia __________________________  
-------- Foram presentes as propostas de Protocolos a celebrar com as Juntas de Freguesia 

do Município, documentos que  foram aprovados, e que ficam a fazer parte da presente 

acta,  tendo  sido deliberado  por  unanimidade  dos  presentes  remete-los  à  Assembleia  

Municipal para aprovação definitiva. -----------------------------------------------------------------------  

________________________ Encerramento______________________________________  
-------- E não havendo  mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente declarada 

encerrada a reunião  pelas 16.45  horas, e dela se lavrou a presente acta, que depois de  lida 

e julgada conforme vai ser  assinada  por  todos  quantos   nela  participaram,  e  por  mim,  

Gertrudes Maria Brás Dias Fernandes, Chefe   de   Secção  que a secretariei._____________    
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