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

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

sete_____________________________________________________________________________ 

--------Aos vinte e oito dias do mês de Setembro 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– Eleição do membro representante das Juntas de Fregu esia para 

integrar o Conselho Municipal de Educação;--------- ---------------- 

---- 3-Eleição do membro representante das Juntas de Freg uesia para 

integrar a Assembleia Distrital;------------------- ---------------- 

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

Documentos Previsionais de 2007;------------------- ---------------- 

---- 5-Apreciação e discussão da eventual ratificação do Protocolo 

celebrado entre a Câmara Municipal e o Centro Munic ipal de Cultura 

e Desenvolvimento de Vila Velha de Ródão;---------- ---------------- 

---- 6-Apreciação, discussão e eventual aprovação do Prot ocolo a 

celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Vila V elha de Ródão;-- 

---- 7-Apreciação, discussão e eventual aprovação do Prot ocolo a 

celebrar com a Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficência 

Fratelense;---------------------------------------- ---------------- 

---- 8-Apreciação, discussão e eventual aprovação do Prot ocolo a 

celebrar com a empresa “Rodoviária da Beira Interio r, S.A.”;------- 

---- 9-Apreciação, discussão e eventual aprovação da apli cação, no 

ano de 2008, da Taxa Municipal de Direitos de Passa gem;------------ 

---- 10-Apreciação, discussão e eventual aprovação da fixa ção, para 

o ano de 2007, da Taxa de Imposto Municipal sobre I móveis;--------- 

---- 11-Apreciação, discussão e eventual aprovação do lanç amento de 

derrama, para o ano de 2008;----------------------- ----------------  



 

 

 

 

 

 

 

---- 12- 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;---------------------- ---------------- 

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

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

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

---- O Sr. Presidente da  Assembleia  declarou  aber ta  a  sessão e 

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

Vítor Fernando Carmona Ramos e Miguel António Marti ns Fradique.---- 

---- 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 22 de 

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

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

---- O Presidente da Junta de Freguesia de Perais mo strou o seu 

desagrado quando à passagem de um rali todo o terre no (TT) pela 

freguesia porque não fora consultado pela organizaç ão face à  

alteração ao traçado inicial sem consulta prévia, d ado que aquele 

tipo de prova deixa os caminhos em muito mau estado , não havendo 

depois qualquer compensação para arranjo dos mesmos .--------------- 

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

mostrou-se solidário com o desagrado e com as preoc upações 

manifestadas pelo Presidente da Junta de Freguesia de Perais quanto 

à realização do rali TT. Informou ainda que tinham sido realizadas 

no dia 22 de Setembro as eleições para a Direcção d a ANAFRE do 

Distrito de Castelo Branco e que a Junta de Sarnada s de Ródão e de 

V. V. Ródão se encontravam representadas na Direcçã o desse órgão.-- 
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---- O membro Manuel Barreto, apelou para que a Auta rquia fizesse 

um esforço para criar rapidamente infra-estruturas e condições para 

a fixação dos jovens no concelho.------------------ ---------------- 

---- A srª Presidente da Câmara Municipal, informou que, a Câmara 

Municipal aprovara o percurso do rali TT que a enti dade 

organizadora lhe enviara. Se, tal não aconteceu, a Câmara tomará 

uma posição sobre este assunto.-------------------- ---------------- 

---- O membro António Carmona Mendes, alertou para o  facto dos 

membros eleitos participarem mais nos eventos e reu niões efectuadas 

pela Autarquia, realçando a “Agenda 21”, devido à e xtrema 

importância que a mesma tem para o desenvolvimento do concelho.----     

---- 2–Eleição do membro representante das Juntas de  Freguesia para 

integrar o Conselho Municipal de Educação;--------- ---------------- 

---- No seguimento do pedido de demissão deste órgão  pelo 

Presidente da Junta de Sarnadas de Ródão, procedeu- se a uma nova 

eleição por voto secreto, sendo eleita por maioria para integrar o 

Conselho Municipal de Educação, a Presidente da Jun ta de Freguesia 

de V. V. Ródão, Maria Adelaide Esteves A. Caçador.- ----------------   

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

---- 3-Eleição do membro representante das Juntas de  Freguesia para 

integrar a Assembleia Distrital;------------------- ---------------- 

---- Em consequência do falecimento de Eurico Mota, procedeu-se  a 

nova eleição do representante das Juntas de Fregues ia para integrar 

a Assembleia Distrital, por voto secreto, resultand o a eleição por 

maioria de José António Monteiro Sobreira, Presiden te da Junta de 

Freguesia de Sarnadas de Ródão.-------------------- ----------------  

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

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

Documentos Previsionais de 2007;------------------- ---------------- 



 

 

 

 

 

 

 

---- A srª Presidente da Câmara, esclareceu que a re visão se devia 

à necessidade de se criar uma nova rubrica para os transportes 

escolares e daí haver uma transferência de verbas e ntre rubricas, 

sem contudo, ocorrer alterações de valores.-------- ---------------- 

---- Não havendo mais intervenções, foi a Revisão po sta à votação 

sendo aprovada por maioria, com quatro abstenções.- ---------------- 

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

---- 5-Apreciação e discussão da eventual ratificaçã o do Protocolo 

celebrado entre a Câmara Municipal e o Centro Munic ipal de Cultura 

e Desenvolvimento de Vila Velha de Ródão;---------- ---------------- 

---- O membro Fernando Roma questionou o porquê de u m aumento tão 

grande na transferência de verbas neste Protocolo, em relação ao 

Protocolo de 2006.--------------------------------- ---------------- 

---- A srª Presidente informou que, as verbas eram t ransferidas 

conforme as actividades desenvolvidas pelo CMCD, te ndo este ano 

sido criadas mais duas actividades e que era também  parceiro nas 

actividades extracurriculares nomeadamente, na área  da educação 

física. Referiu que tinha havido uma redução de pes soal que 

trabalhava na Associação, tendo distribuído em segu ida um relatório 

que fora apresentado na última Assembleia Geral do CMCD.----------- 

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

sugeriu que as Juntas de Freguesia fizessem parte i ntegrante dos 

órgãos dessa Associação, uma vez que, na grande mai oria as 

associações existentes no concelho não tinham grand e actividade. 

Respondeu a Presidente da Câmara que, para isso, ba staria que na 

próxima Assembleia Geral fosse efectuada essa propo sta.------------ 

---- Pelo membro Moreira foi questionada a srª Presi dente sobre o 

número de funcionários que o CMCD tinha e que també m a Assembleia 

Municipal  deveria ser informada das  suas activida des e resultados   
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não só no CMCD como também noutras associações e in stituições em 

que a Autarquia detivesse alguma participação no re spectivo capital 

ou equiparação.------------------------------------ ----------------    

---- Pela srª Presidente foi dito que, o CMCD tinha dois 

funcionários e que, quanto à segunda questão, como ainda não tinha 

sido solicitado, não prestara qualquer informação m as que, a partir 

de agora, iria ter isso em atenção.---------------- ---------------- 

---- No seguimento das declarações da srª Presidente , o membro 

António Carmona Mendes, salientou a organização de um torneio de 

futsal organizado pelo CMCD, tendo o Presidente da Junta de 

Sarnadas de Ródão lembrado que as Juntas de Fregues ia também tinham 

participado na organização desse torneio e que em t empos, a Junta 

de Sarnadas o organizara sem apoio do CMCD, ou, qua lquer outra 

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

---- O membro Manuel Barreto, lembrou com agrado que , em matéria de 

subsídios às associações, já tinha por ele aqui sid o referido.----- 

---- Não havendo mais intervenções, foi esta ratific ação colocada a 

votação, tendo sido a provada por unanimidade.----- ----------------  

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

---- 6-Apreciação, discussão e eventual aprovação do  Protocolo a 

celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Vila V elha de Ródão;-- 

---- O sr. Roma mostrou-se sensibilizado e apoiava o  presente 

Protocolo porque iria permitir a alimentação e educ ação condigna a 

algumas crianças do concelho.---------------------- ---------------- 

---- A srª Presidente referiu que a Autarquia presta va todo o apoio 

possível às crianças, desde a pré-primária até ao 9 º ano de 

escolaridade, porque existiam instituições como a S anta Casa da 

Misericórdia que, apesar de todas as dificuldades, assegurava esse 

apoio.--------------------------------------------- ---------------- 



 

 

 

 

 

 

 

---- Não havendo mais intervenções, foi este Protoco lo colocado a 

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

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

---- 7-Apreciação, discussão e eventual aprovação do  Protocolo a 

celebrar com a Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficência 

Fratelense;---------------------------------------- ---------------- 

---- Não havendo intervenções neste ponto, foi o mes mo colocado à 

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

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

---- 8-Apreciação, discussão e eventual aprovação do  Protocolo a 

celebrar com a empresa “Rodoviária da Beira Interio r, S.A.”;------- 

---- A srª Presidente, informou que com este Protoco lo se pretendia 

reduzir os custos no transporte dos alunos para os diversos 

estabelecimentos de ensino do concelho e de Castelo  Branco, tendo 

feito uma descrição breve dos percursos.----------- ---------------- 

---- O presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão, 

referenciou um autocarro que efectuava o transporte  de alunos para 

Castelo Branco no tempo de aulas, mas que, nas féri as escolares, 

não existia, condicionando o transporte de pessoas para trabalhar 

nessa cidade, tendo a srª Presidente respondido que  esse transporte 

era da responsabilidade da Rodoviária da Beira Inte rior e não da 

Autarquia.----------------------------------------- ---------------- 

---- Não havendo mais intervenções, foi este Protoco lo colocado a 

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

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

---- 9-Apreciação, discussão e eventual aprovação da  aplicação, no 

ano de 2008, da Taxa Municipal de Direitos de Passa gem;------------  

---- O sr. Manuel Barreto manifestou discordância qu anto à 

aplicação desta Taxa,  afirmando que iria votar  co ntra a aplicação  
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da mesma.------------------------------------------ ---------------- 

---- Não havendo mais intervenções, foi a taxa propo sta pelo 

executivo de 0,25%, colocada a votação, tendo sido aprovada por 

maioria com um voto contra.------------------------ ---------------- 

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

---- 10-Apreciação, discussão e eventual aprovação d a fixação, para 

o ano de 2007, da Taxa de Imposto Municipal sobre I móveis;--------- 

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

questionou entre que valores pode ser fixada esta t axa.------------ 

---- A srª Presidente informou que as taxas estavam estabelecidas 

entre os 0,4% e 0,8%, para os prédios urbanos e 0,2 % e 0,5%, para 

os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI e q ue as taxas 

propostas pelo executivo eram as seguintes:-------- ---------------- 

---- Prédios Urbanos: 0,6%;------------------------- --------------- 

---- Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0 ,3%.----------- 

---- Não havendo mais intervenções, foi esta taxa co locada à  

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

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

---- 11-Apreciação, discussão e eventual aprovação d o lançamento de 

derrama, para o ano de 2008;----------------------- ----------------  

---- A srª Presidente informou que para o ano de 200 8, houve uma 

alteração à Lei, propondo o executivo um lançamento  da Derrama de 

1,2% e também o lançamento de uma taxa reduzida de 0,6% para as 

empresas que facturassem até cento e cinquenta mil euros.---------- 

---- Não havendo mais intervenções, foram estas taxa s colocadas à 

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

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

---- 12-Informação da  Srª Presidente  da Câmara  Mu nicipal  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  reda cção  dada  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 24 Setembro, nomeadamente, os v alores da 

receita cobrada de 4.622.360,40€ (quatro milhões, s eiscentos e 

vinte e dois mil, trezentos e sessenta euros e quar enta cêntimos), 

dos pagamentos efectuados de 3.949.783,93 € (três m ilhões, 

novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e oite nta e três euros 

e noventa e três cêntimos) e do saldo de 1.208.389, 22 € (um milhão, 

duzentos e oito mil, trezentos e oitenta e nove eur os e vinte e 

dois cêntimos) e no nº2, as principais actividades desenvolvidas 

pela autarquia nos sectores da Educação, Cultura, D esporto e Tempos 

Livres, da Saúde e Acção Social, do Desenvolvimento  e Turismo, no 

Apoio ao Desenvolvimento e Protecção Civil, no da H abitação e 

Urbanismo, Obras e Projectos Municipais.----------- ---------------- 

---- A srª Presidente, referindo-se à realização das  1ªs Jornadas 

das Gerações de Ródão a realizarem-se nos dias 5 e 6 de Outubro, 

fez uma breve descrição das actividades que iriam a contecer, 

salientando a homenagem que iria ser feita ao Dr. P into Cardoso, 

com o descerrar de um busto a localizar-se no Jardi m junto à Santa 

Casa da Misericórdia de V. V. Ródão e que passaria a ter o seu 

nome. Informou também que, finalmente, fora realiza da a primeira 

reunião de acompanhamento da revisão do PDM em Coim bra envolvendo 

todas as entidades e que se aguardavam agora os par eceres das 

mesmas.-------------------------------------------- ---------------- 

---- À questão colocada pelo sr. Roma sobre qual o v alor do apoio à 

cerâmica raku, a srª Presidente disse que não tinha  presente o 

valor  exacto,  explicando  em   que  consistia  a  actividade,  em  
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particular, na pintura de azulejos que irão ser col ocados num banco 

gigante a construir no Largo do Mártir, em V. V. Ró dão, no âmbito 

da requalificação daquele espaço.------------------ ---------------- 

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

solicitou esclarecimento sobre uma obra de calcetam ento efectuada 

pela Câmara numa travessa sita em Sarnadas de Ródão  e para quando o 

arranjo do Largo em frente à Igreja de Sarnadas, po is que não fora 

efectuado devido à realização da procissão em honra  do padroeiro de 

Sarnadas de Ródão.--------------------------------- ---------------- 

---- O Vice-Presidente Luís Pereira, informou que es sas eram obras 

estavam já programadas e logo que possível se proce deria ao arranjo 

do largo.------------------------------------------ ---------------- 

---- O membro Manuel Barreto, questionou para quando  o inicio das 

obras do viaduto sobre a linha férrea, em V. V. Ród ão.------------- 

---- A srª Presidente informou que, em breve iria se r contactada a 

srª Secretária de Estado para se solicitar esclarec imento sobre a 

obra, uma vez que, a mesma já tinha sido adjudicada .--------------- 

---- 13-Outros assuntos de interesse para o Municípi o;------------- 

---- O membro Roma no seguimento das declarações do munícipe Acácio 

Reis proferidas na última Assembleia, sobre a bomba  de água de 

Vilas Ruivas, questionou se esse assunto já estava resolvido. 

Perguntou em que fase estava o prolongamento da Rua  do Século XXI 

em Sarnadas de Ródão, dado que existia autorização do proprietário 

de um terreno para passar lá a rua e que, até à dat a, nada fora 

feito e ainda sobre a regularização das cadernetas prediais dos 

terrenos que tinham sido cedidos para a Rua de S. S ebastião. Por 

fim, pediu uma informação sobre o resultado final d o inquérito da 

qualidade  efectuado  pela  Autarquia  e exprimiu  a desilusão pela  

falta de limpeza dos contentores do lixo.---------- ---------------- 



 

 

 

 

 

 

 

---- O sr. Vice-Presidente respondeu que, o assunto da bomba de 

água de Vilas Ruivas ainda não estava resolvido. So bre o 

prolongamento da Rua do Século XXI o projecto estav a feito mas 

tinha havido uma certa inflexão por parte do propri etário para a 

cedência dos terrenos, estando a Câmara a envidar o s esforços para 

se chegar a acordo. Em relação às cadernetas predia is, a Câmara 

Municipal estava a aguardar que o Instituto Cadastr al efectuasse a 

rectificação das áreas para avançar com o assunto. No que dizia 

respeito aos contentores do lixo e apesar do esforç o da Autarquia 

na sua limpeza, enquanto não houver cuidado por par te dos 

munícipes, não se conseguiria resolver este problem a.-------------- 

---- No seguimento das declarações do sr. Vice-Presi dente, o 

Presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ród ão, solicitou 

que fosse revista a situação dos contentores do lix o na zona 

histórica da localidade, com a colocação de mais al guns visto, que 

os que lá existiam se mostravam insuficientes para a quantidade de 

lixo ali depositado.------------------------------- ----------------  

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

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

---- O sr. Manuel Orlando, residente em Gavião de Ró dão,  

referindo-se à candidatura para as habitações a cus tos controlados 

que irão ser construídas na parte alta da vila, inf ormou que tinha 

já feito uma pré-inscrição à algum tempo para conco rrer a essas 

habitações e questionou se seria necessário fazer o utra inscrição 

para o efeito.------------------------------------- --------------- 

---- A srª Presidente da Câmara informou que a pré-i nscrição fora 

feita para se avaliar qual o número de munícipes in teressados 

nessas habitações, para depois se poder avançar com  o projecto, 

procedendo-se agora a uma inscrição definitiva dent ro dos critérios 
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que irão ser aprovados e divulgados oportunamente.- ---------------- 

---- O sr. Orlando, na qualidade de proprietário de uma viatura de 

Táxi sedeado na freguesia de Vila Velha de Ródão, c omentou o facto 

de um táxi de outra freguesia estacionar junto à es tação  

ferroviária de V. V. Ródão, situação essa que consi dera abusiva e 

ilegal criando, inclusive, um mau estar entre os pr ofissionais do 

ramo, solicitando que a Autarquia tomasse medidas p ara a resolução 

desse problema.------------------------------------ ---------------- 

---- A srª Presidente da Câmara Municipal informou q ue, realmente, 

existia uma omissão no Regulamento do Transporte Pú blico de Aluguer 

em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros do M unicípio de Vila 

Velha de Ródão que permitia essa situação mas que j á se estava a 

trabalhar na revisão do Regulamento, chamando no en tanto à atenção 

que, até essa alteração produzir efeitos, faria esf orços para que 

se resolvesse o problema da melhor forma.---------- ----------------  

---- 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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