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

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

quatro__________________________________________________________________________ 

---------Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e quatro, pelas vinte e uma horas, no 

Salão da Junta de Freguesia de Perais, 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, da 2ª Revisão 

aos Documentos Previsionais de 2004;------------------------------- 
---- 3-Apreciação, discussão e eventual aprovação, da renegociação 

de Empréstimos;---------------------------------------------------- 
---- 4-Eleição de um membro representante das Juntas de Freguesia, 

para integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, do Município de Vila Velha de Ródão;-------------------- 
---- 5-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;----------------------------------- 
---- 6-Outros assuntos de interesse para o Município;-------------- 

---- 7-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 presentes, verificando-se a 

falta da srª Olímpia do Carmo Ferreira Mendes, o sr. Fernando dos 

Santos Roma e do sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas 

de Ródão, estes dois últimos solicitando a justificação da falta, o 

qual lhes foi concedida pela mesa.--------------------------------- 

---- De seguida foi  dado conhecimento da correspondência recebida, 

ficando  à  disposição dos presentes, para consulta e na qual se 

encontra o pedido de justificação de falta á sessão desta 

Assembleia,  realizada  em  30/04/04,  pelo  sr.  Luis  Manuel Dias 



 

 

 

 

 

 

 

Figueiredo Mota, tendo esta sido aceite pela mesa.----------------- 

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

realizada em 30 de Abril de 2004, finda a qual foi esta posta à 

votação, sendo aprovada por maioria, com uma abstenção.------------ 

------- Seguidamente deu-se  inicio  aos pontos de trabalho constantes 

da Convocatória.--------------------------------------------------- 

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

---- Não havendo ninguém a querer intervir, passou-se ao ponto 

seguinte.---------------------------------------------------------- 
-----2-Apreciação, discussão e eventual aprovação, da 2ª Revisão 

aos Documentos Previsionais de 2004;------------------------------- 

-----Não havendo ninguém a querer intervir procedeu-se á votação, 

tendo sido aprovada por maioria com cinco abstenções.------------- 

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
-----3-Apreciação, discussão e eventual aprovação, da renegociação 

de Empréstimos;---------------------------------------------------- 

---- A srª Presidente informa que os montantes são exactamente os 

mesmos que foram acordados inicialmente e o que se pretende com 

esta renegociação é transferir estes montantes de obras onde não 

foram utilizados para outras onde estão a ser necessários, 

referindo em seguida quais as obras que foram renegociadas e que se 

encontram descritas na minuta da deliberação arquivada junto aos 

documentos desta sessão.------------------------------------------- 

---- Seguiu-se a votação, tendo esta sido  aprovada por 

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

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
-----4-Eleição de um membro representante das Juntas de Freguesia, 

para integrar a Comissão  Municipal  de Defesa da  Floresta  Contra 

Incêndios, do Município de Vila Velha de Ródão;-------------------- 
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---- Neste ponto procedeu-se à votação por voto secreto, tendo o 

resultado sido o seguinte:----------------------------------------- 

---- Presidente da Junta de Freguesia de V. V. Ródão, 1 (um) voto;- 

---- Presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão, 5 

(cinco) votos;----------------------------------------------------- 

---- Presidente da Junta de Freguesia de Perais, 8 (oito) votos;--- 

---- 1 (um) voto em branco.---------------------------------------- 

---- Perante este resultado, foi eleito o sr. Vitor 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.---------------- 
-----5-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;----------------------------------- 

---- A Srª Presidente informou que não foi ao festival NATURTEJO, 

realizado em Castelo Branco, devido ao procedimento que a 

organização deste evento teve para com as autarquias pertencentes a 

esta empresa intermunicipal, o que a levou a tomar esta atitude, 

tendo inclusive comunicados aos responsáveis o seu 

descontentamento. Referiu também que em relação ao programa 

“LUSITANEA”, ao abrigo do protocolo com a ADTR, com vista à 

promoção do EURO 2004, o equipamento audiovisual entregue aos 

municípios aderentes, ficou aquém do esperado, o que provocou algum 

descontentamento, no entanto este equipamento irá ser usado durante 

as transmissões do EURO, rotativamente  nas  associações   das  

sedes  de   freguesia  deste concelho. Mais informa que, todas as 

candidaturas apresentadas por este município, foram aprovadas, 

começando desde já a trabalhar nas mesmas.------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

---- O sr. Álvaro Mateus, referindo-se à candidatura que foi 

efectuada ao abrigo do programa AGRIS, questiona se esta já está a 

ser desenvolvida no terreno.--------------------------------------- 

---- A srª Presidente informa que nenhuma das candidaturas está 

ainda a ser implementada uma vez que foram aprovadas à apenas duas 

semanas  e só a partir  de  agora é que se irá começar a 

implementá-las.---------------------------------------------------- 

---- Á questão colocada pelo sr. Álvaro Mateus, sobre o projecto 

das obras a realizar no Complexo Turístico de Vila Velha de Ródão, 

a srª Presidente refere que este está a ser feito pelo GAT e estará 

pronto dentro em breve.-------------------------------------------- 

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

referindo-se ao problema da água que abastece esta localidade, que 

é de muito má qualidade e embora sabendo que a autarquia está a 

envidar todos os esforços para resolver este problema, o que é 

certo é que continua tudo na mesma, colocando mesmo a hipótese, se 

necessário, de esta Junta intervir junto dos responsáveis.--------- 

---- A Srº Presidente informou que o impasse entre os SMAS, a 

Câmara Municipal de Castelo Branco e a empresa “Águas do Centro”, 

continua na mesma e não se prevê uma rápida solução do mesmo. Como 

tal a srª Presidente vai solicitar a intervenção do Ministério do 

Ambiente, tendo já feito uma exposição que irá enviar ao sr. 

Ministro, referindo que esta autarquia e mais concretamente a 

localidade de Perais, estando à margem destas divergências, não 

podem ser prejudicadas durante muito mais tempo com esta situação.- 

---- O sr. António Carmona Mendes, comenta esta situação, afirmando 

que é inadmissível que estando esta autarquia a cumprir na integra 

o contrato que fez com as “Águas do Centro”, esta empresa não fazer 

um esforço para resolver ou minorar este problema.----------------- 



 
                                                                                                                                           Livro n.º 1 

 

                                                                                                                                                                                                FL_94_ 

 

                                                                                    _________________________________ 

 

---- O sr. João Ferro, lamenta a situação e lembra que há já alguns 

anos e em relação a Sarnadas de Ródão e apesar de algumas vozes 

discordantes, defendeu nesta assembleia o fornecimento de água a 

esta localidade, proveniente de outro local que não aquele onde na 

altura estava a ser captada,.-------------------------------------- 

---- Na opinião do sr. Presidente desta Assembleia, uma coisa é 

certa, esta autarquia tem um contrato com as “Águas do Centro”, 

logo esta empresa tem que resolver o problema de uma maneira ou de 

outra.------------------------------------------------------------- 

---- A srª Presidente refere que o problema é mais complicado do 

que parece, uma vez que esta câmara, ao abrigo desse contrato, está 

a utilizar as condutas desta empresa para fornecer água a Sarnadas 

de Ródão, Cebolais de Baixo e Alfrívida e caso vá com este assunto 

para tribunal, o mesmo poderá arrastar-se por muito mais tempo, 

provocando assim um problema ainda maior.-------------------------- 

---- O sr. Vice-Presidente informa que esta autarquia fez e 

continua a fazer um esforço enorme para melhorar as condições de 

abastecimento de água a todas as localidades do concelho e segundo 

as clausulas contratuais, a empresa “Águas do Centro”, de certa 

maneira está a cumprir com o estipulado nesse contrato, ao que a 

srª Presidente, em achega a esta informação, refere que apesar de 

assim ser, o contrato não está a ser cumprido na totalidade.------- 

---- A srª Presidente aproveita para dar algumas informações sobre 

a realização da Feira das Actividades Económicas, que se realiza 

nos próximos dias 25, 26, 27 de Junho.----------------------------- 

---- O sr. Joaquim António Morgado e em relação ao assunto da 

construção da habitação social na sede de concelho, pergunta se a 

autarquia já encetou negociações com o sr. Filipe morador em 

Fratel,  para  aquisição  de  terrenos,  ao  que  a  srª Presidente 



 

 

 

 

 

 

 

respondeu que os terrenos pertencentes a este munícipe já tinham 

sido adquiridos.--------------------------------------------------- 

---- Este membro continua, questionando também sobre as futuras 

obras do Complexo Turístico de V. V. Ródão, nomeadamente sobre a 

situação do actual cessionário, ao que a srª Presidente informou 

que este apresentou uma carta à autarquia informando da pretensão 

de rescindir o contrato de cessão de exploração, tendo sido 

deliberado por unanimidade, na reunião de câmara de 03/06/2004, 

aceitar esta rescisão, cessando este contrato no final do próximo 

mês de Setembro, deixando também a informação, que por este motivo, 

se algum membro desta Assembleia tiver alguma sugestão ou 

conhecimento de algum interessado em explorar este espaço após esta 

data, que entre em contacto com a autarquia para discutir os 

detalhes de um futuro contrato.------------------------------------ 
-----6-Outros assuntos de interesse para o Município;-------------- 

---- O sr. Presidente da Junta de Freguesia de V. V. Ródão, comenta 

a situação passada na secção de voto nº3 desta freguesia, que 

funcionou no Centro Social e Cultural de Alvaiade, por ocasião das 

Eleições para o Parlamento Europeu, realizadas no passado dia 13 de 

Junho, mais concretamente sobre o asseio das instalações, entre 

outros problemas.-------------------------------------------------- 

---- A srª Presidente na companhia do sr. Vice-Presidente e do sr. 

Presidente desta Assembleia, visitaram o local e constataram o 

estado de sujidade destas instalações, mas afirma que a autarquia 

não  tem  responsabilidades  neste  assunto,   visto  que  conforme 

estipulado por lei, estas instalações foram oficialmente pedidas e 

cedidas.----------------------------------------------------------- 
-----7-Período de intervenção nos termos do artº 19º do regimento.- 

-----Ninguém solicitou a intervenção neste ponto.------------------                             
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-----Não havendo mais ninguém a querer intervir, o Sr. Presidente 

da Assembleia deu esta sessão por encerrada.----------------------- 

-----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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