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

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

oito_____________________________________________________________________________ 

--------Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e oito, pelas vinte e uma 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– Apreciação, discussão e eventual aprovação do Relat ório de 

Gestão e Documentos de Prestação de Contas de 2007,  da Câmara 

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

---- 3-Apreciação do Inventário do Património Municipal d e 20087;-- 

---- 4-Apreciação, discussão e eventual aprovação da Revi são aos 

Documentos Previsionais de 2008;------------------- ---------------- 

---- 5-Apreciação, discussão e eventual aprovação do Regu lamento do 

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóvei s Ligeiros de 

Passageiros do Município de Vila Velha de Ródão;--- ---------------- 

---- 6-Apreciação, discussão e eventual aprovação da alte ração ao 

Anexo (Tabela de Taxas) do Regulamento dos Cemitéri os Municipais de 

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

---- 7- Apreciação, discussão e eventual aprovação da atr ibuição da 

Medalha de Mérito do Município (em Prata), ao C.D.R .C.;------------ 

---- 8-Informação da Srª Presidente da Câmara Municipal s obre a 

actividade do Município nos termos da alínea e) do n.º1 do artº 53º  

da Lei 169/99 de 18 de Setembro,  na  redacção  dad a  pela  Lei 

nº5-A/2002, de 11 de Janeiro;---------------------- ---------------- 

---- 9-Outros assuntos de interesse para o Município;---- ---------- 

---- 10-Período de intervenção nos termos do artº 19º do R egimento; 

---- O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão e 

procedeu à  conferência dos membros,  verificando-s e  as  faltas de 



 

 

 

 

 

 

 

José António Paulino e Carlos Manuel Correia Cardos o Martins Faria, 

tendo a Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão sid o representada 

pelo respectivo secretário.------------------------ ---------------- 

---- Deu de seguida informação sobre a correspondênc ia remetida à 

Assembleia Municipal que fica arquivada e à disposi ção dos membros 

para consulta.------------------------------------- ---------------- 

---- Procedeu-se à leitura da Acta da sessão ordinár ia de 29 de 

Fevereiro de 2008, vindo a ser aprovada por maioria .---------------  

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

---- O Presidente da Assembleia, por proposta do exe cutivo, colocou 

à votação a entrada neste ponto, da apreciação, dis cussão e 

eventual aprovação do Protocolo entre a Câmara Muni cipal de Vila 

Velha de Ródão e o Centro Municipal de Cultura e De senvolvimento – 

CMCD – para o desenvolvimento de actividades cultur ais, 

desportivas, recreativas e de lazer, tendo a sua in tegração sido 

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

---- A srª Presidente da Câmara Municipal, informou que se trata 

dum documento que, anualmente, é celebrado com o C. M.C.D. não 

havendo grandes alterações às actividades do passad o ano, mas que 

haverá porém uma redução no orçamento, devido ao fa cto, de no 

momento, não existir nenhum técnico superior ao ser viço nessa 

associação.---------------------------------------- ---------------- 

---- Não havendo mais intervenções, foi o Protocolo colocado à 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade.------ ---------------- 

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

---- O membro Roma manifestou apoio ao membro Antóni o Carmona pelo 

momento difícil de saúde por que passou recentement e, mas 

discordando com o Presidente desta Assembleia para a limitação no 

tempo de intervenção.------------------------------ ----------------    
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---- O membro Manuel Barreto manifestou a sua discor dância sobre a 

atribuição da verba à Junta de Freguesia de V. V. R ódão destinada à 

realização das comemorações do 25 de Abril por ser de igual 

montante às das outras Juntas de Freguesia uma vez que aquela Junta 

abrangia mais população.--------------------------- ---------------- 

---- A Presidente da Câmara informou que a verba atr ibuída era 

igual para todas as juntas e se tratava apenas de u ma contribuição 

por parte da autarquia e uma forma desta se associa r às diversas 

comemorações.-------------------------------------- ---------------- 

---- A Presidente da Junta de Freguesia de Vila Velh a de Ródão 

afirmou que, apesar da verba atribuída pela autarqu ia ser reduzida  

face ao número de habitantes da freguesia, não inva lidava porém a 

organização das citadas comemorações.-------------- ---------------- 

---- O membro António Carmona apresentou a sua mais veemente 

discordância quanto à limitação dos tempos de inter venção na 

Assembleia porque considerava ser de extrema import ância que todos 

os pontos fossem devidamente apreciados, discutidos  e esclarecidos, 

nem que para isso se demorasse mais tempo na sua an álise. Sobre as 

verbas atribuídas às Juntas para a realização das d iversas 

comemorações referiu aquele membro que as ajudas mo netárias eram 

sempre poucas, mas que, o que interessava, era envo lver as 

populações na organização das mesmas. Seguidamente leu uma Moção 

apresentada pela bancada Socialista, sobre a assina tura do 

contrato-programa do QREN, no âmbito do Programa MA IS CENTRO, tendo 

como objectivo a “requalificação da rede escolar do  1º Ciclo do 

Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar”, que ficar á arquivada 

junto aos documentos desta sessão.----------------- ---------------- 

---- Foi colocada à votação a entrada da Moção neste  ponto, tendo 

sido  aprovada  por  unanimidade e por não haver ma is intervenções, 



 

 

 

 

 

 

 

foi a mesma colocada à votação, tendo sido aprovada  por maioria, 

com quatro abstenções.----------------------------- ---------------- 

---- O membro Manuel Barreto, reafirmou que o cálcul o das verbas a 

atribuir às Juntas deveria ser consoante o número d e habitantes 

nelas residentes, aplicando-se assim um principio d e igualdade.---- 

---- O Presidente da Junta de Freguesia de Perais af irmou que, 

desde a revolução que essa data sempre foi comemora da na freguesia, 

mesmo antes da autarquia atribuir qualquer subsidio .---------------  

---- 2–Apreciação, discussão e eventual aprovação do  Relatório de 

Gestão e Documentos de Prestação de Contas de 2007,  da Câmara 

Municipal de Vila Velha de Ródão------------------- ---------------- 

---- O membro António Carmona, constatou entre outro s pontos que, 

as contas da autarquia em termos de despesas corren tes tiveram um 

aumento pouco significativo o que demonstrava uma b oa gestão por 

parte do executivo.-------------------------------- ---------------- 

---- Não havendo mais intervenções, foram estes docu mentos 

colocados à votação, tendo sido aprovados por maior ia, com quatro 

abstenções.---------------------------------------- ---------------- 

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

---- 3-Apreciação do Inventário do Património Munici pal de 2008---- 

---- O membro Moreira questionou se este Inventário se encontrava 

actualizado ao que foi respondido pelo técnico da a utarquia, Paulo 

Belo, que o documento era actualizado regularmente e que todos os 

bens listados existiam de facto, apesar de uns mais  obsoletos que 

outros.-------------------------------------------- ---------------- 

---- Foi efectuada minuta da apreciação deste docume nto.----------- 

---- 4-Apreciação, discussão e eventual aprovação da  Revisão aos 

Documentos Previsionais de 2008;------------------- ----------------  

---- Não havendo  intervenções,  foi a  Revisão  col ocada à votação  
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tendo sido aprovada por maioria, com quatro abstenç ões.------------ 

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

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

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóvei s Ligeiros de 

Passageiros do Município de Vila Velha de Ródão;--- ---------------- 

---- O membro Moreira propôs que fossem introduzidas  algumas 

alterações, nomeadamente onde se encontrava descrit o 

“…estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada…” 

retirar-se essa denominação. No que dizia respeito aos requisitos 

de admissão a concurso, para além dos apontados, ex igir-se também o 

requisito de idoneidade aos gerentes, administrador es ou directores 

das empresas. Referiu que o prazo descrito no nº1 d o artº 21º, que 

reverte para a alínea e) do nº2 do artº 20º, deixav a algumas 

dúvidas e no nº1 do artº 35º o valor da coima não p oderia ser 

superior a 449,00€, conforme o estipulado no diplom a habilitante, 

devendo, portanto ser corrigido.------------------- ---------------- 

---- A Drª Adelina, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da 

autarquia, concordou com algumas das propostas apre sentadas, 

nomeadamente clarificar a redacção de alguns artigo s, mas que, no 

referente ao requisito de idoneidade, referiu que a  autarquia não 

tinha que o exigir, porque esse era um requisito de  acesso à 

actividade, da responsabilidade da DGTTF que emitia  o respectivo 

Alvará e a Câmara apenas licenciava a viatura de tá xi.------------- 

---- À questão colocada pelo membro Roma sobre qual a diferença 

entre regime e local de estacionamento, a Drª Adeli na respondeu que 

o local de estacionamento é o sitio físico onde est aciona a viatura 

de táxi e os regimes de estacionamento eram três, l ivre, fixo e 

condicionado e regulavam a forma de estacionamento e tomada de 

passageiros.--------------------------------------- ---------------- 



 

 

 

 

 

 

 

---- Não havendo mais alterações, foi este Regulamen to colocado à 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade, com a s alterações 

apresentadas.-------------------------------------- ---------------- 

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

---- 6-Apreciação, discussão e eventual aprovação da  alteração ao 

Anexo (Tabela de Taxas) do Regulamento dos Cemitéri os Municipais de 

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

---- A srª Presidente da Câmara informou que esta al teração se 

refere apenas à actualização das taxas.------------ ---------------- 

---- Não havendo mais intervenções foi esta alteraçã o colocada à 

votação, tendo sido aprovada por unanimidade.------ ----------------   

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

---- 7- Apreciação, discussão e eventual aprovação d a atribuição da 

Medalha de Mérito do Município (em Prata), ao C.D.R .C.;------------ 

---- A srª Presidente da Câmara disse que pelo excel ente trabalho 

desenvolvido em prol da população ao longo destes 5 0 anos foi 

proposta a atribuição da Medalha de Mérito do Munic ípio (em Prata), 

considerando bem merecida essa homenagem.---------- ---------------- 

---- O membro António Carmona, em nome da bancada so cialista, 

deixou uma palavra de apreço a todos os sócios, dir igentes e 

atletas que pertencem ou pertenceram àquela Associa ção.------------ 

---- Não havendo mais intervenções, foi este ponto c olocado à 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade, com o vação dos 

presentes.----------------------------------------- ----------------   

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

---- 8-Informação da Srª Presidente da Câmara Munici pal sobre a 

actividade do Município nos termos da alínea e) do n.º1 do artº 53º  

da Lei 169/99 de 18 de Setembro,  na  redacção  dad a  pela  Lei 

nº5-A/2002, de 11 de Janeiro;---------------------- ----------------   
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---- Sobre este ponto foi entregue a cada membro da Assembleia uma 

informação escrita evidenciando no nº1, a situação financeira, 

reportada à data de 17 de Abril, nomeadamente, os v alores da 

receita cobrada de 1.804.473,87 € (um milhão, oitoc entos e quatro  

mil, quatrocentos e setenta e três euros e oitenta e sete 

cêntimos), dos pagamentos efectuados de 1.384.611,6 4 € (um milhão, 

trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e onze  euros e 

sessenta e quatro cêntimos) e do saldo de  558.030, 72 € (quinhentos 

e cinquenta e oito mil e trinta euros  e  setenta e  dois cêntimos) 

e  no nº2, as principais actividades desenvolvidas pela autarquia 

nos sectores  da  Educação,  Cultura,  Desporto e T empos Livres, da  

Saúde e Acção Social, no Apoio ao Desenvolvimento e  Protecção 

Civil, no da Habitação e Urbanismo, Obras e Project os Municipais.—- 

---- A srª Presidente da Câmara, deu conhecimento da s actividades e 

espectáculos realizados na Casa de Artes e Cultura do Tejo no Ano 

de 2007, bem como do número de espectadores e parti cipantes nas 

mesmas, informando também das actividades realizada s e a realizar 

em 2008.------------------------------------------- ---------------- 

---- 9-Outros assuntos de interesse para o Município ;-------------- 

---- O membro Roma, referiu-se a um artigo escrito p elo sr. 

Serrasqueiro em que este qualificava de “ad-hoc” as  associações do  

concelho, propondo que esse senhor que escrevesse o utro artigo 

referindo que o funcionamento delas e o dever dos s ócios não eram 

“ad-hoc” e se pautavam por algum rigor. Em seguida referiu uma 

situação prática da compra de um imóvel degradado e m Sarnadas de 

Ródão e da sua posterior avaliação, e tendo em cont a os 

coeficientes da mesma, considerava um exagero o val or final, 

referindo que ainda na Assembleia anterior se tinha  aprovado o 

agravamento  da taxa do IMI para esses prédios,  de ixando um alerta 



 

 

 

 

 

 

 

para essa situação.-------------------------------- ---------------- 

---- A Presidente da Junta de Freguesia de V. V. Ród ão, deixou um 

convite aos presentes para participarem nas comemor ações do 25 de 

Abril, em V. V. Ródão.----------------------------- ---------------- 

---- O membro António Carmona, salientou que o que t inha sido 

aprovado na última Assembleia, fora o agravamento d a taxa do IMI 

sobre os prédios degradados e não sobre a transacçã o dos mesmos, 

tendo o 1º Secretário da mesa, dado alguns esclarec imentos sobre o 

assunto.------------------------------------------- ---------------- 

---- A srª Presidente da Câmara, no seguimento das d eclarações do 

membro Roma e esclarecimentos do membro Moreira, di sse que neste 

caso estava disponível para analisar eventuais prop ostas para que, 

dentro da Lei vigente, fossem encontradas soluções para amenizar um 

pouco essas situações.----------------------------- ----------------    

---- O sr. Barreto, propôs um voto de louvor aos mil itares que 

participaram na revolução do 25 de Abril de 1974, o  qual foi 

aprovado por unanimidade com ovação.--------------- ---------------- 

---- 10-Período de intervenção nos termos do artº 19 º do 

Regimento;----------------------------------------- ---------------- 

---- O munícipe Serrasqueiro referiu que foi, com es tranheza, que 

ouvira as declarações do membro Roma, visto que o q ue escrevera ter 

sido, conforme o significado da palavra, “ad-hoc”, baseando o seu 

artigo em afirmações feitas na Assembleia, sobre qu e haveria 

colectividades do concelho que estariam fechadas e receberiam 

subsídios da autarquia. Deixou também a sua discord ância quanto à 

proposta feita na última Assembleia por um munícipe  de homenagear   

Domingos Alves Dias, atribuindo-se o seu nome a uma  rua, praça ou 

travessa, no concelho.----------------------------- --------------- 

---- A Presidente da Câmara Municipal  esclareceu qu e,  a autarquia 
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só atribuía subsídios às colectividades que apresen tassem o seu 

plano de actividades e orçamento, ou, que realizass em as festas 

anuais da localidade onde estavam sediadas e com es sas despesas 

devidamente documentadas.-------------------------- ----------------   

---- Não havendo mais intervenções, o sr. Presidente  da Assembleia 

Municipal deu 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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