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ACTA DE ____/____/19___     

 

__Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal do  Concelho  de  Vila Velha de Ródão 

levada a efeito no  dia vinte e nove  de Novembro de mil novecentos e noventa e nove. ___  

 ___________________________________ Acta º27 ___________________________________    1 
 -------- Aos vinte e nove dias do mês de Novembro de mil novecentos e noventa e nove, 

realizou- se a reunião extraordinária, da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão,  no 

edifício dos Paços do Concelho, com a presença do Senhor Presidente da Câmara Engº Vítor 

Manuel Pires Carmona, que presidiu, e dos Vereadores Senhores, Dr. Nicolau Pinto 

Eduardo, Drª Maria Edite Oliveira Diogo Candeias, Sr. Luís Miguel Ferro Pereira, e Dr. José 

Luís António Levita. A reunião foi declarada aberta pelo Senhor  Presidente, pelas 10.00 

horas,.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Apreciação  e eventual aprovação do Orçamento e Plano de Actividades ------------  

 -------- Foi presente o Plano de Actividades e Orçamento  para o ano de 2000, com a 

Dotação total do Plano de 917.820 contos (novecentos e dezassete mil, oitocentos e vinte 

contos) sendo o valor do Orçamento, tanto na receita como na despesa, de 1.115.036 contos 

(um milhão cento quinze mil, e trinta e seis contos), documentos que foram aprovados por 

maioria. Abstiveram-se os vereadores, Dr. Nicolau Pinto Eduardo e Luís Miguel Pereira 

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

 -------- " Este plano vem na continuidade dos anteriores sem apresentar ideias que 

potenciem condições para um desenvolvimento sustentado do concelho. ------------------------  

Se algum desenvolvimento se nota no concelho, deve-se à conjugação de três factores: ------  

-     Dinâmica da sociedade civil -------------------------------------------------------------------------------  

- Condições macro-económicas -----------------------------------------------------------------------------  

- Investimentos realizados pela anterior  Câmara Municipal ---------------------------------------  

 -------- As intenções de investimentos que se apresentam são similares às do ano anterior, 

sendo algumas adiadas, prática já corrente, de que o Parque de Campismo é um exemplo 

concreto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Se procurarmos uma frase para caracterizar este orçamento a mais apropriada é a 

de que está voltado de costas para o desenvolvimento do concelho. -------------------------------  

 -------- São exemplos concretos a não inclusão da revisão do P.D.M. como prioritária, o 

esquecimento a que foi votado o G.A.D.I.L, o projecto do Centro Cívico,  a recuperação  do  



 

 

 

 

 

núcleo antigo da Vila, a Biblioteca Municipal e o C.P.A ------------------------------------------------  

 -------- Por último não podemos deixar de salientar a inclusão das estradas de Vale de 

Pousadas e Alfrívida, esperando que finalmente sejam realizadas no próximo ano e que 

não voltem a passar para o ano seguinte, à semelhança do que aconteceu em anos 

anteriores". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente da Câmara referiu que todos têm direito à sua opinião, mas 

não aceita a afirmação de que a situação actual se deve a investimentos da Câmara 

Municipal anterior, isto é, existente até 94. Quando chegou à Câmara o Concelho estava 

parado, com a população a afastar-se, e a situação que actualmente se vive deve-se apenas 

à dinâmica e actuação da Câmara Municipal actualmente em funções.  ---------------------------  

 -------- Os vereadores Dr. Nicolau Eduardo e Luis Pereira referiram que a politica de 

fixação de pessoas já tinha começado antes de 94, e continuou com o actual executivo, e 

bem. Apontaram alguns aspectos que pensam ser urgentes e não tiveram acolhimento no 

Plano como seja o caso da revisão do P.D.M. Declararam que mesmo que não se faça uma 

revisão completa deveria proceder-se a alterações pontuais, mas que resolveriam muitos 

problemas com que os municípes se debatem e que estão a bloquear a construção no 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A vereadora Dra. Edite Candeias disse que o P.D.M. de V.V. de Ródão tem 

problemas graves que têm que ser resolvidos e não concorda que se pegue pontualmente 

em assuntos de pormenor. Por outro lado, lamenta que se inicie uma revisão do PDM sem 

o Plano estar informatizado. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O vereador Luis Pereira repetiu que não pode aceitar que não se resolvam muitos 

problemas porque não se podem resolver todos. Disse também que, em sua opinião, é 

urgente retomar um processo que foi iniciado mas que não teve seguimento, que é o da 

recuperação do núcleo antigo da Vila. ----------------------------------------------------------------------  

 ______________________  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  
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Municipal para aprovação definitiva. ______  _______________________________________  
 _________________________________ Encerramento _________________________________  
 --------  E  não  havendo  mais  assuntos a  tratar,  foi, pelo senhor Presidente declarada 

encerrada a reunião  pelas  11.00 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, 

Maria  Adelina  Pina Gonçalves Ferreira Pinto, Chefe de Divisão Administrativa e 

Financeira que a secretariei._______________________________________________________ 
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