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

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

cinco____________________________________________________________________________ 

---------Aos vinte e três dias do mês de Dezembro de dois mil e cinco, pelas vinte  horas e 

trinta minutos, no auditório da Casa de Artes e Cultura do Tejo, 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 dos seguintes 

documentos previsionais, para o ano de 2006: 

---- Grandes Opções do Plano;-------------------------------------- 

---- Plano Plurianual de Investimentos;---------------------------- 

---- Plano de Actividades Municipais;------------------------------ 

---- Orçamento;----------------------------------------------------  

---- 3-Apreciação do Regimento da Assembleia Municipal;------------ 

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

Municipal para atribuição de Bolsas de Estudo;--------------------- 
---- 5-Apreciação, discussão e eventual aprovação dos Protocolos a 

celebrar com as Juntas de Freguesia;------------------------------- 
---- 6-Apreciação, discussão e eventual aprovação da alteração da 

composição do Conselho Municipal de Educação;---------------------- 
---- 7-Eleição do membro representante das Juntas de Freguesia para 

integrar o Conselho Municipal de Educação;------------------------- 
---- 8-Eleição do membro representante das Juntas de Freguesia para 

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

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

integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios;--------------------------------------------------------- 
---- 10-Eleição do  membro  representante  das  Juntas de Freguesia 



 

 

 

 

 

 

 

para integrar o Conselho Cinegético Municipal;--------------------- 

---- 11-Informação da  Srª Presidente  da Câmara  Municipal sobre a 

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

da Lei 169/99 de 18 de Setembro;----------------------------------- 
---- 12-Outros assuntos de interesse para o Município;------------- 

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

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

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

procedeu à conferência dos membros presente dando posse a Joaquim 

António Mendes Morgado e Asdrúbal Daniel Gaspar Dias Valente, por 

estes não terem estado presentes aquando da sessão de instalação 

deste órgão-------------------------------------------------------- 

---- Deu também conhecimento da correspondência recebida podendo 

ser consultada, querendo, por qualquer dos membros.----------------                                                                                                                                         

---- Procedeu-se de seguida à leitura da Acta da sessão ordinária 

realizada em 23 de Setembro de 2005, finda a qual foi esta posta à 

votação, sendo aprovada com 16 votos a favor e três abstenções.---- 

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

---- O sr. Presidente desta Assembleia colocou á votação a entrada 

neste ponto, a pedido da Câmara Municipal, da Alteração ao Quadro 

de Pessoal do Município de Vila Velha de Ródão, sendo esta aprovada 

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

---- A srª Presidente da Câmara, esclareceu que esta alteração vai 

de encontro ás necessidades da Autarquia para os próximos anos e 

refere-se aos reajustamentos necessários de tempos a tempos, 

prendendo-se, inclusive, com o facto da entrada em funcionamento de 

novos equipamentos autárquicos, sendo o edifício onde se realiza a 

presente sessão disso exemplo.------------------------------------- 

---- O membro Vítor Ramos, solicitou informação sobre as razões que 
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levavam às novas admissões, bem como, quais as funções que o 

engenheiro químico desta Autarquia, desempenha.--------------------  

---- A srª Presidente da Câmara Municipal, disse que estas novas 

admissões prendem-se com as situações atrás referidas e quanto ás 

funções que o engenheiro químico desempenha, informou serem 

exactamente as mesmas que desempenhava quando foi admitido como 

estagiário nesta Autarquia, no executivo anterior ao seu, e na sua 

opinião, foi uma boa aposta, dando como exemplo a verificação da 

qualidade da água do abastecimento público e se disponibilizava 

para à posteriori, se este membro assim o entendesse, facultar-lhe 

em concreto mais informações.-------------------------------------- 

---- Não havendo mais intervenções foi esta alteração colocada á 

votação, sendo aprovada por unanimidade.--------------------------- 

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

---- Também a pedido do executivo, foi colocada a votação a entrada 

neste ponto, da apreciação sobre a alteração dos limites do Parque 

Natural do Tejo Internacional, a qual foi aprovada por 

unanimidade.------------------------------------------------------- 

---- A Srª Presidente da Câmara Municipal, informou que este foi um 

assunto já aqui apresentado numa anterior sessão da Assembleia e 

passou a palavra ao Presidente da Junta de Perais, para um melhor 

esclarecimento.----------------------------------------------------   

---- O sr. Presidente da Junta de Freguesia de Perais, explicou que 

se trata de uma parcela que já fazia parte da zona de protecção e 

que abrange apenas terrenos embarreirados e não terras de cultivo, 

vendo de bom grado a inclusão da parcela no Parque Natural do Tejo 

Internacional.----------------------------------------------------- 

---- Não havendo mais intervenções,  foi  esta  proposta colocada a 

votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade  a  inclusão da parcela 



 

 

 

 

 

 

 

apresentada no Parque Natural do Tejo Internacional.--------------- 

---- O membro António Carmona Mendes, em representação do grupo 

eleito pelo Partido Socialista, dá as boas vindas aos novos 

elementos que integram esta Assembleia, particularmente ao sr. 

Manuel Barreto, representante da C.D.U.. Em segundo lugar, 

apresenta um agradecimento muito sentido à Câmara Municipal de Vila 

Velha de Ródão, por ter conseguido no espaço do anterior mandato, 

pensado, projectado e executado, este edifício com as fantásticas 

condições que se comprovam, verificando-se por isso como é 

sintomática a capacidade deste executivo.-------------------------- 

---- Seguidamente, este membro, chamou a atenção para a 

possibilidade de extinção da maternidade no hospital de Castelo 

Branco, assunto este já aqui referido e que considera de extrema 

importância, uma vez que já somos afectados pela desertificação e 

por estarmos longe dos centros de decisões, não querer nem aceitar 

sermos afectados desta maneira neste tipo de serviços que considera 

de extrema importância para o distrito e para o interior, propondo 

em seguida que a Mesa desta Assembleia fizesse chegar à Srª 

Governadora Civil, este protesto e repulsa quanto à resolução que o 

Governo quer tomar.------------------------------------------------ 

---- O sr. Presidente desta Assembleia, coloca a votação a proposta 

apresentada pelo membro António Carmona Mendes, sendo esta aprovada 

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

----  Também, pelo mesmo membro, em nome da bancada Socialista leu 

uma declaração relacionada com as últimas eleições autárquicas, 

ficando esta arquivada junto aos documentos presentes nesta sessão. 

---- O sr. Manuel Barreto, na sua intervenção, refere entre outros 

pontos, o  facto  de  após  alguns  anos  a  C.D.U. voltar a estar 

representada nesta Assembleia Municipal,  para uma vez mais ser uma 
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voz activa, actuante e por vezes incómoda, mas sempre com vontade 

de contribuir para o desenvolvimento do nosso Concelho, referindo 

também a sua discordância quando á data da realização da presente 

sessão, pois encontramo-nos em plena quadra natalícia, referindo-se 

em seguida e desde já a alguns pontos desta ordem de trabalhos. Por 

fim, referiu-se á precária situação do sector da saúde no nosso 

Concelho, sugerindo inclusive a esta Assembleia, a criação do 

pelouro para a área da saúde, criando uma comissão municipal a fim 

de se resolver este grave problema.-------------------------------- 

---- Em seguida o sr. Manuel Barreto, leu uma moção sobre a 

proposta de Orçamento de Estado para 2006, a qual se encontra 

arquivada junto aos documentos presentes a esta sessão e na qual 

propunha o envio da mesma para a ANMP e para a ANAFRE.------------- 

---- O sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão, 

informou que os dados presentes nesta moção referentes á 

transferências de verbas para as Juntas de Freguesia, não estão 

actualizados pois entretanto foi acordado um valor maior.---------- 

---- O sr. Presidente desta Assembleia colocou a votação a proposta 

inscrita nesta moção, a qual foi rejeitada com 13 votos contra, 5 

abstenções e 1 voto a favor.---------------------------------------  

----  O membro António Carmona Mendes, em declaração de voto, 

informando que votou contra, por a proposta da forma como está 

redigida, não se enquadra nas funções desta Assembleia Municipal.— 

---- O Sr. Paulino, apresentou uma proposta no sentido das sessões 

desta Assembleia se realizarem também nas várias sedes de Freguesia 

e com uma maior publicitação destas, para que, os munícipes 

pudessem participar nas mesmas. Esta proposta ficou arquivada junto 

aos documentos presentes nesta sessão.----------------------------- 

---- Pelo  sr.  Presidente  da  Junta  de  Freguesia de Fratel, foi 



 

 

 

 

 

 

 

referido que a publicitação já é efectuada.------------------------  

---- 2-Apreciação, discussão e eventual aprovação dos seguintes 

documentos previsionais, para o ano de 2006: 

---- Grandes Opções do Plano;-------------------------------------- 

---- Plano Plurianual de Investimentos;---------------------------- 

---- Plano de Actividades Municipais;------------------------------ 

---- Orçamento;----------------------------------------------------   

---- A srª Presidente da Câmara, antes da discussão destes 

documentos, referiu alguns dos pontos que considera mais 

importantes, dando mais algumas informações adicionais.------------ 

---- O sr. Vítor Ramos, considerou o texto da introdução a estes 

documentos bastante generalista, que deveria ser mais rigoroso, 

notando que, por exemplo, não se faz referência ao Plano 

Estratégico de Desenvolvimento do Concelho, pois apenas faz 

referência a obras na sede do Concelho. Referiu-se, também, ao 

Sistema de Gestão de Qualidade que a Autarquia pretende 

implementar, dando os parabéns e que considera de grande 

importância, propondo que, futuramente, fosse informada a 

Assembleia, mais especificamente, sobre este assunto, quais as 

metas e indicadores de desempenho. Continua, questionando quando é 

que o Plano Municipal de Defesa da Floresta estará pronto e se esta 

Assembleia poderá dar algum contributo para a realização do mesmo. 

Em relação à Educação e como o Governo Central pretende encerrar 

milhares de Escolas em todo o país, pretendia saber qual a postura 

da Câmara Municipal perante esta decisão governamental e se este 

projecto também envolve escolas deste Concelho, para que não se 

estejam a fazer obras em escolas que porventura possam vir a 

encerrar. Finalmente, solicitou mais  informação  sobre  as  

medidas  relacionadas  com o ambiente, nomeadamente sobre a questão 
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energética. Sobre a Água e Resíduos Sólidos, expressou a 

sensibilização à população. Sobre o Turismo, referiu ter ficado 

desiludido, pois a informação era reduzida e ser a iniciativa 

privada geradora de emprego.--------------------------------------- 

---- Às questões formuladas, a srª Presidente da Câmara Municipal, 

informou que, o Plano Estratégico foi feito para dar indicações 

daquilo que se irá fazer agora e no futuro, por isso não está 

referido neste documento porque já está elaborado. O facto de na 

introdução só aparecerem obras a realizar na sede do Concelho, 

prende-se com o facto de neste documento apenas referir aquelas que 

considera de maior importância, porque, se consultar as Grandes 

Opções do Plano, verificará que estão lá as obras a realizar em 

todo Concelho, porque realmente a introdução é um documento ligeiro 

mas refere todas as áreas em geral. Quanto ao Plano Municipal de 

Defesa da Floresta, informou que este se encontra em elaboração, 

existindo uma comissão nomeada para este efeito. No que refere á 

Educação, neste Concelho já se encerrou as escolas que tinham que 

se encerrar, porque o Conselho de Educação Municipal entendeu que 

pedagogicamente não era eficaz ter escolas a funcionar com um ou 

dois alunos e como tal encerraram-se duas escolas, ficando a cargo 

da Autarquia as despesas com essas deslocações. Continua, referindo 

que apesar da desactivação das escolas, estes edifícios deverão ser 

arranjados e ocupados com outras actividades e, é isso que, está a 

acontecer neste Concelho. No que respeita ao ambiente, esta é uma 

área bastante abrangente e na qual irá ser gasto muito dinheiro, 

havendo também uma preocupação no campo energético, dando como 

exemplo, a forma de construção do edifício onde está a ser 

realizada esta sessão. No que diz respeito à gestão da água, 

referiu  que  está  a  ser  gerida na  maior parte do Concelho pela  



 

 

 

 

 

 

 

empresa “Águas do Centro” e, tendo nós, no Verão passado  uma  

situação de grande seca, conseguindo-se que não existisse cortes no 

abastecimento de água, é significativa a preocupação e a boa gestão 

desta. Em relação ao turismo, refere que está a ser feito um 

trabalho estratégico neste campo, dando vários exemplos, 

nomeadamente, o da visita do Sr. Presidente da República à Foz do 

Cobrão no âmbito das Aldeias de Xisto, havendo a preocupação em 

arranjar parecerias estratégicas para o desenvolvimento desta área, 

entendendo que, terá que haver por parte da Autarquia uma 

preocupação na criação de infra-estruturas para que este 

desenvolvimento possa existir. Quanto à iniciativa privada, não 

está referida porque não é da competência do Município, compete-nos 

sim criar as condições para que esta se possa desenvolver.--------- 

---- O sr. Vice-Presidente referiu-se à implementação do Sistema de 

Qualidade, dando algumas informações sobre a evolução desta 

certificação, complementando também algumas afirmações prestadas 

pela Srª Presidente.----------------------------------------------- 

---- Interveio o membro Fernando Roma, referindo que, este é o 

Orçamento possível, e ainda que, se a Rua de Santana é a rua 

principal da sede de Concelho, a Rua do Barreiro é a rua principal 

da sede da Freguesia de Sarnadas de Ródão.------------------------- 

---- A Srª Presidente da Câmara Municipal, respondeu que o facto de 

a requalificação da Rua do Barreiro não estar contemplada nestes 

documentos, não quer dizer que não seja concretizada, logo que aja 

possibilidades.---------------------------------------------------- 

---- O sr. António Carmona Mendes, fez alguns comentários sobre 

este Orçamento, referindo em traços gerais o esforço financeiro e 

as obras realizadas ou  projectadas por este executivo, no anterior 

e presente mandato.------------------------------------------------ 
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---- O sr. Vítor Ramos, questionou, porque é que a  verba destinada 

ao turismo é menor que a que está destinada aos Cemitérios, ao que 

a Sr. Presidente, informou que esta verba é apenas um dos itens 

relacionados com esta rubrica.------------------------------------- 

---- Não havendo mais intervenções neste ponto, foram estes 

documentos colocados a votação, tendo sido aprovados com 13 votos a 

favor e 6 abstenções.---------------------------------------------- 

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 3-Apreciação do Regimento da Assembleia Municipal;------------ 

---- O sr. Presidente da Assembleia Municipal, informa que foi 

distribuído a todos os membros, cópia do actual Regimento para 

análise e eventual alteração ao mesmo, ficando a sua discussão e 

votação para uma próxima sessão, vigorando até lá o presente 

Regimento, aprovado em 21/06/2002.--------------------------------- 
---- 4-Apreciação, discussão e eventual aprovação do Regulamento 

Municipal para atribuição de Bolsas de Estudo;--------------------- 

---- Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos porque este 

Regulamento encontra-se em discussão pública.---------------------- 
---- 5-Apreciação, discussão e eventual aprovação dos Protocolos a 

celebrar com as Juntas de Freguesia;------------------------------- 

---- A srª Presidente da Câmara Municipal informou que estes 

protocolos foram devidamente discutidos e acordados com os 

presidentes das respectivas juntas.-------------------------------- 

----  O sr. Vítor Ramos, em relação ao protocolo celebrado com a 

Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão, efectuou várias 

questões, começando por questionar qual o âmbito referido na alínea 

a) da primeira cláusula, referente á conservação e pequenas 

reparações  de  ruas  e passeios,  incluindo  a  limpeza  das áreas 

urbanas, porque é que na alínea b) onde  se refere a actualização e 



 

 

 

 

 

 

 

manutenção de  sinalização toponímica,  ser  este protocolo o único 

que refere que esta será submetida à aprovação da Câmara Municipal 

ou da Presidente da Câmara, questionou também porque é que na 

alínea g) deste protocolo, onde se refere à limpeza de recintos de 

festas tradicionais, mais concretamente com o da Srª da Alagada não 

está incluído a limpeza dos sanitários deste mesmo recinto e 

finalmente porque é que as comemorações do 25 de Abril estão 

delegadas na Junta de Freguesia, considerando que devido à 

importância desta data, deveriam ser da responsabilidade da Câmara 

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

---- O sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão, 

em relação à primeira questão, refere que esta alínea abrange todas 

as localidades desta freguesia, menos a sede de concelho, onde esta 

Junta só faz a manutenção e limpeza dos sanitários públicos e do 

jardim infantil de Porto do Tejo. No que diz respeito à segunda 

questão esclarece que esta foi uma exigência do executivo desta 

Junta que vem já de protocolos atrasados, em que esta Junta fará as 

diligências necessárias mas submeterá as mesmas à discussão da 

Câmara Municipal. Continua, referindo que como estes sanitários são 

de construção recente não foi contemplada a limpeza dos mesmos, 

pelo que este ano será efectuada pela Câmara Municipal, não pondo 

de parte que esta Junta futuramente fique com esse serviço, 

mediante discussão deste assunto com o executivo camarário. No que 

diz respeito às comemorações do 25 de Abril, refere que esta alínea 

provem já de anteriores Protocolos, sem verba definida, sendo que 

no presente Protocolo a autarquia já destinou uma verba para este 

efeito.------------------------------------------------------------ 

---- O  sr.  Vítor  Ramos,  referindo-se  à  cláusula  sexta  deste 

Protocolo,  sugeriu  que   fosse  dado  conhecimento  do  relatório 
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referido  nesta  cláusula, a  esta  Assembleia,  para que esta tome 

conhecimento das acções desenvolvidas ao abrigo deste Protocolo. 

Finalmente, questiona porque é que a definição dos valores a 

atribuir a cada freguesia, são por povoação e não por habitante.--- 

---- A Srª Presidente da Câmara respondeu, em relação às  

comemorações de datas importantes, foi acordado entre todas as 

Juntas a realização das mesmas por parte destas, estipulando a 

Autarquia uma verba para ajuda destas. O facto de se definirem os 

valores por povoação e não por habitante, prende-se com o facto de 

privilegiar as localidades que têm menos habitantes. Quanto aos 

relatórios, estes são efectuados verbalmente aquando das reuniões 

entre a Autarquia e as várias Juntas para a celebração dos 

Protocolos, como tal este será um assunto que terá que ser 

discutido com os Presidentes de Junta.-----------------------------  

---- O Sr. Presidente da Junta de Sarnadas de Ródão, referiu que as 

verbas a atribuir ao abrigo destes Protocolos fazerem todo o 

sentido serem por povoação e não por habitante para que aja uma 

igualdade de direitos entre as localidades da freguesia, 

independentemente do número de habitantes. No que diz respeito às 

comemorações, aquilo que foi acordado é que cada Junta de Freguesia 

seria subsidiada para realizar as comemorações de uma data 

importante, mas isso não é impeditivo que esta Assembleia delibere 

que as comemorações de uma data histórica seja realizada em 

conjunto com todas as freguesias e/ou pela Autarquia.--------------  

---- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão, 

afirmou que estes Protocolos são celebrados com o intuito da 

Autarquia ajudar de alguma forma as Juntas de Freguesia que gerem 

depois esses recursos e é impossível cumpri-los à risca.----------- 

---- O sr. Vítor Ramos,  afirmou  que  quando  há  uma  competência 



 

 

 

 

 

 

 

delegada  e  à  qual está associada um conjunto de verbas, terá que 

haver algo que justifique a aplicação dessas verbas, de que forma 

foram aplicadas e isso será demonstrado através de um relatório ou 

de uma acta, porque se está escrito é para cumprir.---------------- 

---- A srª Presidente da Câmara Municipal, afirmou que o que está 

protocolado é cumprido, só que nem sempre se cumpre rigidamente 

todas as cláusulas neles inscritas.-------------------------------- 

---- O sr. António Carmona Mendes, afirmou que estes protocolos 

sempre assim foram celebrados e mesmo em executivos anteriores a 

bancada do Partido Socialista nunca pôs em causa a legalidade 

destes protocolos.------------------------------------------------- 

---- O sr. Presidente da Junta de Freguesia de Perais, afirmou que 

por vezes, por razões óbvias, tem que se ajustar a aplicação de 

algumas verbas a rubricas em que estas se mostram insuficientes e 

se por esse facto se terá de justificar, então não celebraria um  

Protocolo na forma como este está redigido.------------------------ 

---- O Sr. Manuel Barreto, reafirmou que, pelo que aqui foi 

exposto, só lhe vem dar razão quando afirmou que são dadas 

competências mas as verbas atribuídas não são suficientes.--------- 

---- O Sr. João Ferro, afirmou que os Protocolos já foram assinados 

pelos Presidentes de Junta e eles melhor que ninguém saberão o que 

é melhor para as suas freguesias.---------------------------------- 

---- Não havendo mais intervenções, foram estes colocados a 

votação, sendo aprovados por dezoito votos a favor e uma abstenção. 

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.----------------  
---- 6-Apreciação, discussão e eventual aprovação da alteração da 

composição do Conselho Municipal de Educação;---------------------- 

---- O sr.  Presidente  da  Assembleia Municipal, informou quais os 

nomes a alterar e que a seguir se descrevem:----------------------- 
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---------Representantes do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar:--------------------------- 

---------Educadora Maria Gorete Serrasqueiro Pombal Valente – elemento efectivo;----------- 

---------Educadora Maria Amélia Ramos Santos Costa – elemento suplente;--------------------- 

---------Representante do Centro de Saúde de Vila Velha de Ródão:------------------------------- 

---------Enfermeira Sónia Maria Marques Craveiro;------------------------------------------------------- 

---- Seguidamente foi esta alteração posta a votação, sendo 

aprovada com dezassete votos a favor e duas abstenções.------------ 

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 7-Eleição do membro representante das Juntas de Freguesia para 

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

---- Procedeu-se à votação por voto secreto, tendo o resultado sido 

o seguinte:-------------------------------------------------------- 

---- Presidente da Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão,  

8(oito) votos;----------------------------------------------------- 

---- Presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão, 11 

(onze) votos;----------------------------------------------------- 

---- Perante este resultado, foi eleito o sr. José António Monteiro 

Sobreira, Presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão, 

para integrar o Conselho Municipal de Educação, como representante 

das Juntas de Freguesia do Concelho.------------------------------- 

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 8-Eleição do membro representante das Juntas de Freguesia para 

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

---- Procedeu-se à votação por voto secreto, tendo o resultado sido 

o seguinte:-------------------------------------------------------- 

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

8(oito) votos;----------------------------------------------------- 

---- Presidente  da  Junta de  Freguesia de Vila Velha de Ródão, 

11(onze) votos;---------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

---- Perante este resultado,  foi eleito o sr. Eurico de Figueiredo 

Lopes Mota, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Velha de 

Ródão, para integrar a Assembleia Distrital, como representante das 

Juntas de Freguesia do Concelho.----------------------------------- 

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 9-Eleição do membro representante das Juntas de Freguesia para 

integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios;--------------------------------------------------------- 

---- Procedeu-se à votação por voto secreto, tendo o resultado sido 

o seguinte:-------------------------------------------------------- 

---- Presidente da Junta de Freguesia de Fratel, 5 (cinco) votos;-- 

---- Presidente da Junta de Freguesia de Perais, 14 (catorze) 

votos;------------------------------------------------------------- 

---- Perante este resultado, foi eleito o sr. Vítor Manuel Castelo 

Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de Perais, para 

integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndios, como representante das Juntas de Freguesia do Concelho.- 

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 10-Eleição do membro representante das Juntas de Freguesia 

para integrar o Conselho Cinegético Municipal;--------------------- 

---- Procedeu-se à votação por voto secreto, tendo o resultado sido 

o seguinte:-------------------------------------------------------- 

---- Presidente da Junta de Freguesia de Perais, 4 (quatro) votos;- 

---- Presidente da Junta de Freguesia de Fratel, 15 (quinze) 

votos;------------------------------------------------------------- 

---- Perante este resultado, foi eleito o sr. Luís Manuel Dias 

Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de Fratel, para integrar 

o Conselho  Cinegético  Municipal, como representante das Juntas de 

Freguesia do Concelho.--------------------------------------------- 
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---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 11-Informação da  Srª Presidente  da Câmara  Municipal sobre a 

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

da Lei 169/99 de 18 de Setembro;----------------------------------- 

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

informação escrita da srª Presidente da Câmara, constando no número 

1 – Resumo da situação Financeira, os valores da receita cobrada, 

os dos pagamentos efectuados e o saldo do reportado a 19/12/2005, 

no valor de 551.388,68€ (quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos 

e oitenta e oito e sessenta e oito cêntimos).---------------------- 

---- No número dois da mesma informação relativo às Principais 

Actividades Desenvolvidas, encontram-se descritas em pormenor nas 

alíneas a), b), c), d) e e) e, respectivamente, abrangem, os 

Sectores da Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres, Sector da 

Saúde e Acção Social, Sector do Desenvolvimento e Turismo, Sector 

de Apoio ao Desenvolvimento e Turismo, Sector de Apoio ao 

Desenvolvimento e Protecção Civil, Habitação e Urbanismo, Obras e 

Projectos Municipais, estando este último formado pelas alíneas a), 

b), c), e d), respeitantes a obras concluídas por administração 

directa, obras em execução por administração directa, obras em 

execução por empreitadas e obras em concurso, respectivamente, 

sendo estes elementos reportados a 20 de Dezembro de 2005.--------- 

---- Neste ponto, o sr. José António Paulino, referiu a necessidade 

da reparação de passeios na Rua Baptista Martins, em Fratel, 

loteamento particular, pelo que, à questão levantada a srª 

Presidente respondeu que, caso o loteador não procedesse aos 

arranjos que, a Autarquia poderia accionar a garantia.------------- 

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

---- Não houve qualquer intervenção.------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

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

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

---- Neste ponto, interveio o Sr. Octávio Sotana Catarino, que 

desejou um feliz Natal e um bom ano de 2006 a todos os presentes.- 

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

Municipal, dá por encerrada esta sessão, desejando a todos um feliz 

Natal.------------------------------------------------------------- 

---- 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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