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

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

sete_____________________________________________________________________________ 

--------Aos vinte e dois dias do mês de Junho de dois mil e sete, 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 alarg amento a 

vários Municípios e prorrogação do prazo de concess ão da Águas do 

Centro, S. A.;------------------------------------- ---------------- 

---- 3-Apreciação, discussão e eventual aprovação da 1ª R evisão ao 

Orçamento da Receita e do Plano Plurianual de Inves timentos para 

2007 e 2ª Revisão ao Orçamento da Despesa;--------- ---------------- 

---- 4- Apreciação, discussão e eventual aprovação da alt eração dos 

anexos I e II do Regulamento de Abastecimento de Ág ua do Município 

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

---- 5- Informação da Srª Presidente da Câmara Municipal so bre 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;---------------------- ---------------- 

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

---- 7- Período de intervenção nos termos do artº 19º do Re gimento;- 

---- O Sr. Presidente  da  Assembleia  declarou  abe rta  a sessão e 

procedeu à conferência dos membros, verificando-se as faltas de 

Asdrúbal Daniel Gaspar Dias Valente, Álvaro Mateus Mendes e Vítor 

Fernando Carmona Ramos.---------------------------- ---------------- 

---- Foi dado conhecimento da correspondência remeti da à Assembleia 

Municipal que será arquivada, ficando à disposição dos presentes 

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



 

 

 

 

 

 

 

---- Procedeu-se à leitura da Acta da sessão ordinár ia de 20 de 

Abril de 2007, vindo a ser aprovada por maioria.--- ----------------   

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

---- O sr. Presidente da Assembleia deu algumas info rmações sobre o 

XVII Congresso da ANMP, que se realizou nos dias 15  e 16 de Junho 

em Ponta Delgada, Açores, no qual estiveram present es o Presidente 

da Junta de Fratel e a srª Presidente do Município,  tendo estes 

falado sobre o mesmo.------------------------------ ---------------- 

---- O membro António Carmona Mendes, em nome dos me mbros do 

Partido Socialista, apresentou um voto de pesar pel o falecimento de 

Eurico Figueiredo Lopes Mota, Presidente da Junta d e Freguesia de 

V. V. Ródão, que depois de lido, ficou arquivado ju nto dos 

documentos desta sessão, tendo sido aprovado por un animidade com um 

minuto de silêncio.-------------------------------- ---------------- 

---- Referindo-se à intervenção feita pelo vereador da Câmara, 

Vítor Carmona, na reunião de 30/05/2007 onde chamar a à atenção pelo 

facto de, no mesmo dia em que a Câmara Municipal di sponibilizava o 

autocarro para o transporte dos munícipes da fregue sia de Fratel, 

também era utilizado um táxi pela Junta de Freguesi a para o mesmo 

efeito, o Presidente da Junta de Freguesia de Frate l veio 

esclarecer sobre o que foi dito que, existia um pro tocolo entre a 

Junta e a Delegação de Saúde, que fornecia a listag em das pessoas 

que tinham consulta médica e quando os horários dos  transportes 

municipais não coincidiam com o horário das consult as, esta Junta 

pagava a um táxi para as transportar.-------------- ---------------- 

---- O membro António Carmona Mendes, no seguimento da visita da 

Srª Governadora Civil ao concelho, manifestou o seu  agrado pelo 

excelente trabalho efectuado e apresentado pelo téc nico da 

Autarquia, engenheiro Jorge Filipe, na área da prot ecção florestal 
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contra os incêndios, felicitando a Câmara Municipal  e o técnico.--- 

---- 2–Apreciação, discussão e eventual aprovação do  alargamento a 

vários Municípios e prorrogação do prazo de concess ão da Águas do 

Centro, S. A.;------------------------------------- ---------------- 

---- A srª Presidente informou que este ponto vinha no seguimento 

da informação prestada na última Assembleia e prend ia-se 

essencialmente com o facto da integração da Câmara de Castelo 

Branco na empresa Águas do Centro, S.A., com o alar gamento do 

sistema multimunicipal de abastecimento de água e s aneamento da 

Raia-Zézere-Nabão, aos municípios de Mação, Sardoal , Entroncamento 

e Vila Nova da Barquinha e a prorrogação do prazo d e concessão até 

final de 2042, ou seja, um alargamento de 3 anos re lativamente ao 

contrato da concessão em vigor.-------------------- ----------------  

---- Não havendo intervenções neste ponto foi o mesm o colocado a 

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

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

---- 3-Apreciação, discussão e eventual aprovação da  1ª Revisão ao 

Orçamento da Receita e do Plano Plurianual de Inves timentos para 

2007 e 2ª Revisão ao Orçamento da Despesa;--------- ---------------- 

---- Pela srª Presidente da Câmara foi dada explicaç ão para a 

Revisão que se devia ao atraso nas obras do Loteame nto da Fonte da 

Escola, advindo uma diminuição da dotação global do  Orçamento da 

Receita, da Despesa e do Plano Plurianual de Invest imentos no valor 

de 1.057.974,25 € (um milhão, cinquenta e sete mil,  novecentos e 

setenta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos).-- ---------------- 

---- Não havendo mais intervenções foi esta Revisão colocada a 

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

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

---- 4- Apreciação, discussão e eventual aprovação d a alteração dos  



 

 

 

 

 

 

 

anexos I e II do Regulamento de Abastecimento de Ág ua do Município 

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

---- A srª Presidente da Câmara informou que, a últi ma actualização 

ocorrera em 1997 e que, devido a acertos às tarifas  da água, se 

justificava a actualização, frisando que mesmo assi m o preço 

cobrado aos munícipes seria inferior ao que a autar quia pagava à 

empresa Águas do Centro.--------------------------- ---------------- 

---- O sr. Moreira, alertou a Câmara Municipal para a revisão das 

taxas ao abrigo da Lei 53-E/2006, de 29 de Dezembro , alertando para 

a devida harmonização segundo esse diploma.-------- ---------------- 

---- À questão colocada pelo sr. Paulino sobre o por quê de tantos 

escalões nas tarifas da água, se não poderiam apena s existir dois 

escalões, a srª Presidente da Câmara Municipal expl icou que esses  

já existem à dezenas de anos e não se vira necessid ade de os 

alterar até porque, eventualmente, no próximo ano h averá alterações 

no sector das águas.------------------------------- ----------------   

---- Não havendo mais intervenções, foi esta alteraç ão colocada à 

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

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

---- 5-Informação da  Srª Presidente  da Câmara  Mun icipal  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;-------------------------- ---------------- 

---- Sobre este ponto foi entregue a cada membro da Assembleia uma 

informação escrita evidenciando no nº1, a situação financeira, 

reportada à data de 22 de Junho, nomeadamente, os v alores da 

receita cobrada de 2.802.594,58 € (dois milhões, oi tocentos e dois 

mil, quinhentos e noventa e quatro euros e cinquent a e oito 

cêntimos), dos pagamentos  efectuados de 1.900.378, 63 € (um milhão,  
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novecentos mil, trezentos e setenta e oito euros e sessenta e três 

cêntimos) e do saldo de 1.438.028,70 € (um milhão, quatrocentos e 

trinta e oito mil e vinte e oito euros e setenta cê ntimos) e no 

nº2, as principais actividades desenvolvidas pela a utarquia nos 

sectores da Educação, Cultura, Desporto e Tempos Li vres, da Saúde e 

Acção Social, do Desenvolvimento e Turismo, no Apoi o ao 

Desenvolvimento e Protecção Civil, no da Habitação e Urbanismo, 

Obras e Projectos Municipais.---------------------- ---------------- 

---- A srª Presidente da Câmara Municipal mostrou-se  solidária com 

o voto de pesar pelo falecimento do sr. Eurico Mota , aprovado nesta 

Assembleia.---------------------------------------- ---------------- 

---- Em seguida, informou que a Carta Educativa já t inha sido 

homologada, que o Diagnóstico Social do Concelho de  V. V. Ródão já 

tinha sido efectuado, e que o Plano Municipal de De fesa da Floresta 

já tinha sido aprovado, estando já a ser posto em p rática, 

nomeadamente na limpeza das vias.------------------ ---------------- 

---- Ao pedido de informação do membro Miguel Fradiq ue sobre o 

arrelvamento sintético do Estádio Municipal, a srª Presidente 

respondeu que a candidatura já tinha sido aprovada,  bem como a 

candidatura para a construção de um mini-campo de f utebol a 

construir junto ao Estádio.------------------------ ---------------- 

---- Informou que, tinha sido feita e aprovada uma c andidatura 

referente à requalificação da área envolvente ao Ca stelo de Ródão e 

Capela, fazendo também uma breve apresentação da XI  Feira de 

Actividades Económicas a realizar-se nos dias 29, 3 0 de Junho e 1 

de Julho.------------------------------------------ ----------------   

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

---- O sr. Roma manifestou o seu desagrado quanto à realização de 

um  encontro  da confraria  do azeite  em V. V. Ród ão e o porquê de 



 

 

 

 

 

 

 

Sarnadas de Ródão com um núcleo museológico do Azei te, não ter sido 

incluída nessa visita.----------------------------- ---------------- 

---- A srª Presidente respondeu que a autarquia não teve qualquer 

responsabilidade na realização do encontro pois for a o Núcleo da 

Beira Interior da Confraria do Azeite que tratara d e tudo.--------- 

---- O Presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão, disse 

que a Junta foi contactada para o efeito mas devido  à grande 

quantidade de pessoas envolvidas seria muito difíci l a realização 

desse encontro na freguesia.----------------------- ---------------- 

---- O sr. Moreira referindo-se ao problema das suca tas, recomendou 

a consulta do diploma 268/98, de 28 de Agosto, nome adamente ao 

âmbito das competências camarárias, ao que a srª Pr esidente 

respondeu que tinha sido já efectuado um aviso de s ensibilização à 

população e recomendação para a resolução da situaç ão.------------- 

---- O membro Miguel Fradique, chamou à atenção para  a situação da 

“Estalagem Portas de Ródão”, que, na sua opinião, n ão estaria a 

prestar um serviço à altura de uma unidade hoteleir a pelo que 

deveria dignificar a imagem do concelho.----------- ---------------- 

---- A srª Presidente respondeu que, tinha conhecime nto de algumas 

queixas principalmente na parte da restauração e qu e já tivera uma  

reunião  com  o  responsável  da  empresa SOLNAVE, sabendo que 

estavam a ser tomadas medidas para melhorar a situa ção.------------  

---- 7-Período de intervenção nos termos do artº 19º  do Regimento;-   

---- O sr. Acácio Rei, residente em Vilas Ruivas, ch amou à atenção 

para a resolução do problema que se vai arrastando,  de uma curva à 

saída da aldeia, da promessa de colocação de uma no va bomba na 

captação de água o que ainda não foi cumprida e tam bém à forma como 

tinha sido tratada uma participação à Câmara na seq uência do corte 

dos  cabos  eléctricos  que  deixara  a povoação se m electricidade,  
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tendo sido informado que esse assunto não era com a  Câmara 

Municipal.----------------------------------------- ---------------- 

---- A srª Presidente respondeu que, no caso do cort e dos cabos 

eléctricos, tivera conhecimento pelo Vice-President e e que este  

contactara de imediato a EDP para a resolução do pr oblema.--------- 

---- Sobre as duas restantes questões formuladas, o Vice-Presidente 

disse que não estavam esquecidos e logo que possíve l seria agendada 

a sua resolução.----------------------------------- ----------------  

---- 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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