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___Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal do  Concelho  de  Vila Velha de 

Ródão levada a efeito em vinte e quatro  de Janeiro  de  dois mil e dois_________________ 

_______________________________ Acta º2_________________________________________     

-------- Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro de dois mil e dois, realizou-se reunião 

ordinária,  da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão,  no edifício dos Paços do 

Concelho, com a presença da Senhora Presidente da Câmara Drª Maria do Carmo de Jesus 

Amaro Sequeira, que presidiu,  e dos vereadores Drª. Maria Edite Oliveira Diogo 

Candeias, Luís Miguel Ferro Pereira, Prof. Fernando Carmona Ferreira Pires, e Mário 

Gualter Pereira Pinto Cardoso.  ------------------------------------------------------------------------------  

-------- A reunião foi declarada aberta pela Senhora Presidente, pelas 15.00 horas. ------------- 

____________________ Período antes da Ordem do Dia______________________________  

-------- Não tendo havido ninguém interessado em intervir neste ponto, passou-se à análise 

dos Pontos da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------- 

______________Inclusão de Novos Assuntos na Ordem do Dia _______________________  

-------- A Senhora Presidente propôs, nos termos do artigo 83º. da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, que fossem  incluídos na presente reunião os assuntos  que a  seguir  se  

indicam,  tendo a sua  proposta  sido  aprovada  por  unanimidade dos  presentes, 

passando-se de imediato à análise e apreciação dos mesmos: ---------------------------------------- 

1. – Alteração Orçamental; ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. – Associação de Municípios da Raia Pinhal - Revisão de Preços/actualização por índice 

de inflação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. – Escola de Condução de Idanha-a-Nova, Lugares de Estacionamento;----------------------- 

4. – Integração de prédios do Município em Reserva de Caça;-------------------------------------- 

5. - Revisão do contrato com a Águas do Centro; ------------------------------------------------------- 

6. - Atribuição de Prémios na Feira do Carnaval; ------------------------------------------------------- 

7. –Fundo Permanente – Rectificação de deliberação de 02/01/24;-------------------------------- 

________________________ Alteração Orçamental;__________________________________  

-------- Foi presente a 1ª.Alteração ao Orçamento da Despesa do corrente ano, no valor de 

EUROS 172.520 (Cento e setenta e dois mil, quinhentos e vinte euros), e a 1ª.Alteração ao  

 



 

 

 

Plano Plurianual de Investimentos do corrente ano  no valor de EUROS 538.797,90 

(Quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa e sete euros e noventa cêntimos), que 

foi aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------------------ 

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

 Associação de Municípios da Raia Pinhal - Revisão de Preços/actualização por índice de  

______________________________ Inflação ________________________________________  

-------- Foi presente oficio 12/2002 de 10 de Janeiro que solicita a liquidação das verbas 

devidas pela revisão de preços da empreitada do aterro sanitário. De acordo com a quota  

do concelho, a Câmara Municipal de Vila Velha tem a pagar 2.581,30  EUR ( dois mil, 

quinhentos e oitenta e um euros e trinta cêntimos ), correspondente a 517.506$00.------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao pagamento. 

_________________ Escola de Condução de Idanha-a-Nova __________________________  

-------- Foi presente um pedido de localização de estacionamento para a Escola de 

Condução de Idanha-a-Nova, em face do qual a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, e ao abrigo do estipulado na alínea u) no número 1 do artigo 64º da Lei 

169/99 de 18 de Setembro com a redacção da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, autorizar a 

criação de um lugar de estacionamento para veículos pesados junto à Escola EB 2/3 de 

Vila Velha, e ainda um lugar para veículos ligeiros e outro para uma moto, na Rua de 

Santana, junto ao mercado municipal. Os lugares de estacionamento privativo da escola 

serão marcados no pavimento e assinalados com as respectivas placas de estacionamento 

proibido, de acordo com as indicações a fornecer pelos serviços técnicos da Câmara.--------- 

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

_____ Integração de prédios do Município em Zona de Caça Associativa_______________  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que  os prédios a 

seguir indicados, propriedade do município de Vila Velha de Ródão, sejam integrados na 

Zona de Caça Associativa de Monte Fidalgo : ------------------------------------------------------------ 

Artigo 123 da Secção X-X1-X2-X3; Artigo 126 da Secção X-X1-X2-X3; Artigo 127 da Secção 

X-X1-X2-X3; Artigo 128 da Secção X-X1-X2-X3; Artigo 150 da Secção X3, todos da freguesia 

de Perais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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_______________Revisão do contrato com a Águas do Centro ________________________  

-------- A Senhora Presidente disse que o anterior  executivo  assinou  um  contrato  com  a 

empresa «Águas do Centro» antes de terminar o mandato. Entretanto,  e após verificação 

das situações abrangidas, verificou-se que tinha que ser feita uma correcção desse 

contrato. A ligação Alfrívida-Perais,  estava prevista para 2006, o que impediria que fosse 

feita a «distribuição em baixa» para Vale de Pousadas, Perais e Monte Fidalgo. Esta foi 

uma das alterações conseguidas, e esse troço será um dos primeiros a executar. Também 

está a ser analisada a possibilidade de a ETAR a construir no Fratel abranger a Zona 

Industrial . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi também referido que a Estrada que liga Vale de Pousadas a Perais foi totalmente 

repavimentada, tendo-se gasto cerca de 70.000 contos. Os tubos estavam colocados ao 

longo da estrada, e a Câmara Municipal tinha os meios necessários para proceder ao seu 

enterramento. Como não o fez, agora vai ter que se estragar a estrada, que obviamente 

nunca voltará a ser a mesma. A Dra. Edite Candeias, a este respeito disse que a Câmara se 

tivesse agido dessa forma não veria o seu trabalho reembolsado, tendo o vereador Luís 

Pereira respondido que preferia não ver a Câmara reembolsada desse trabalho do que 

agora ter de partir a estrada . ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi distribuída a versão remodelada do  «Relatório   Integração de Infra-estruturas 

Municipais em Alta Água e Águas Residuais » e posta a hipótese de vender à «Aguas do 

Centro», a preço de custo,  a tubagem  que a Câmara tinha adquirido para aquele efeito e 

que agora já não vai ser utilizada.  --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o relatório remodelado e 

concordar com a venda da tubagem referida. ------------------------------------------------------------- 

_______________Atribuição de Prémios na Feira do Carnaval ________________________  

-------- Numa tentativa de dinamizar a Feira de Carnaval , para além de alguma animação 

de rua que vai existir, a Câmara Municipal deliberou atribuir prémios aos melhores 

mascarados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, os prémios serão atribuídos de acordo com as seguintes categorias:------------- 

Individuais, Grupos, Instituições. Na categoria de Individuais , haverá apenas um prémio,  

 

 



 

 

 

no valor de 100 EUR (cem euros); Na categoria de Grupos haverá um primeiro prémio, no 

valor de 150 EUR (cento e cinquenta euros) e  um  segundo  prémio,  no valor de 100 Euros  

cem euros ); Na categoria de Instituições haverá três prémios, o primeiro no valor de 250 

Euros ( duzentos e cinquenta euros ), o segundo no valor de 175 EUR ( cento e setenta e 

cinco euros ) e o terceiro no valor de 100 EUR (cem euros ). ------------------------------------------ 

________Fundo Permanente – Rectificação de deliberação de 02/01/09 _________________  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes rectificar a 

deliberação referida em epígrafe, referente ao fundo permanente assim onde se lê “... fundo 

permanente que será no valor de 600 Euros (Setecentos cinquenta Euros),...” deverá ler-se ““... 

fundo permanente que será no valor de 600 Euros (seiscentos Euros),...” --------------------------------- 

_________________________ Finanças Municipais __________________________________  

-------- Foi presente o balancete  da   Tesouraria   Municipal  do  dia   anterior,  por onde  se  

verificou o seguinte movimento: Total  de  disponibilidades: “560.237,47 Euros” 

(quinhentos e sessenta mil,  duzentos e trinta e sete euros, e quarenta e sete cêntimos) 

sendo  de Dotações Orçamentais:  “420.782,94 Euros” (quatrocentos  e vinte mil, setecentos 

e oitenta e dois euros, e noventa e quatro cêntimos), e de Dotações não Orçamentais: 

“139.454,53 Euros” (cento  e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro euros, e 

cinquenta e três cêntimos) o qual se   encontrava  distribuído do seguinte  modo: a guarda 

do  tesoureiro: “1.238,09 Euros” (um mil, duzentos e trinta e oito mil euros, e nove 

cêntimos).  Na   Caixa  Geral  de  Depósitos:   na   conta  14533  -“421.669,51 Euros”  

(quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e nove euros,  e cinquenta e um 

cêntimos), na  conta  44603-“133.627,67” (cento e trinta e três mil, seiscentos e vinte sete 

euros, e sessenta e sete cêntimos); no   Banco BPI:  na conta 2802716 - "3.102,20"  (três mil, 

cento e dois  euros,  e vinte cêntimos). ---------------------------------------------------------------------- 

_Trabalhos a Mais e a menos na empreitada Recuperação Ambiental e Ordenamento do _ 

_______ Tejo/Ródão – 2ª Fase e prorrogação do seu prazo de execução _________________  

-------- Na sequência  da deliberação de 2001/12/19 que aprovou a realização dos 

trabalhos a Mais de espécie diferente e da mesma espécie na obra em epígrafe, foi presente  
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a informação 12/02 da Divisão de Obras, Habitação e Urbanismo, cuja cópia se arquiva,  

por onde se verifica que  o  empreiteiro  apresentou preços  unitários  para  os  trabalhos  a 

mais de espécie diferente que se enquadram dentro dos praticados na região e para os  

trabalhos a mais da mesma espécie manteve os preços contratuais. -------------------------------- 

-------- Os Trabalhos a Mais da Mesma Espécie são no valor de 48.737,32 ( quarenta e oito 

mil setecentos e trinta e sete euros, e trinta e dois cêntimos), e os trabalhos a mais de 

espécie diferente são no valor de 5.435,59 Euros (cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco 

euros, e cinquenta e nove cêntimos) o que perfaz o valor de 54.172,91 Euros (cinquenta e 

quatro mil, cento e setenta e dois euros,  e noventa e um cêntimos ). ------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar fazer os trabalhos a mais 

referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Foi também presente a informação 5/2002 da D.O.H.U., na qual se propõe que a 

Construção do Bar/Esplanada em madeira seja considerado como Trabalhos a Menos, 

uma vez que a plataforma  do referido Bar fica a uma cota que poderá ficar 

completamente submersa em caso de cheia.--------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade que aqueles trabalhos, cujo valor 

totaliza 38.586,94  Euros sejam considerados Trabalhos a Menos, e não realizados. ------------ 

Proposta para constituição das comissões de abertura do concurso e de análise das 

propostas nas empreitadas, de acordo com o nº1 do artigo 60º do Decreto Lei 59/99 de 2 de 

_______________________________  Março: ________________________________________  

A Senhora Presidente da Câmara apresentou as seguintes propostas:___________________  

«Para integrarem a Comissão prevista no nº1 do artigo 60º do Decreto-Lei nº59/99 de 2 de 

Março propõe-se que sejam designados os seguintes funcionários:----------------------------- ---

---------Chefe da Divisão de Obras, Habitação e Urbanismo, Engº Paulo Jorge Farias 

Ribeiro, que será o Presidente e na sua falta será substituído pelo Técnico de 1ª Classe 

(Engº Técnico Civil), Luís Jorge Pires Marques e na falta destes pelo Técnico (Engº Civil 

Estagiário), Luís Filipe Brazão de Nobrega, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 

Dra. Maria Adelina Pina Gonçalves Ferreira Pinto, como Secretária e a Técnica Superior de 

2ª Classe (Economista), Dra. Fernanda Maria Ferreira da Silva Neves, que na  ausência de  

 

 



 

 

 

uma ou de ambas serão substituídas  pela seguinte ordem, Chefe de Secção de 

Contabilidade,  Património,  Inventário  e  Aprovisionamento,  Olga Maria  Cardoso  Pires  

Fernandes e Chefe de Secção da Administração Geral, Gertrudes Maria Brás Dias 

Fernandes. Sempre que se julgue necessário por especificidades técnicas de qualquer 

concurso, poderá a Comissão agregar peritos, sem direito a voto, para a emissão de 

pareceres em áreas especializadas.--------------------------------------------------------------------------- 

------------A proposta da Senhora Presidente, que antecede, foi aprovada pela Câmara 

Municipal  por unanimidade dos presentes.--------------------------------------------------------------- 

b) -Para integrarem a Comissão prevista no nº1 do artigo 60º do Decreto-Lei nº59/99 de 2 

de Março propõe-se que sejam designados os seguintes funcionários: ----------------------------- 

------------Chefe da Divisão de Obras, Habitação e Urbanismo, Engº Paulo Jorge Farias 

Ribeiro, que será o Presidente, Técnico de 1ª Classe (Engº Civil), Luís Jorge Pires Marques 

e pelo Técnico (Engº Civil Estagiário), Luís Filipe Brazão de Nobrega. ---------------------------- 

------------Na falta do Presidente a substituição deverá ser feita pelo funcionário 

posicionado imediatamente a seguir.------------------------------------------------------------- ---------- 

------------Como suplentes propõem-se o Técnico Prof. Especialista Principal (Topógrafo), 

Alberto Manuel Moreno Louro Dias Pires e o Especialista (fiscal Municipal), Manuel dos 

Santos Aparicio, que substituirão qualquer um dos funcionários em falta.----------------------- 

------------Sempre que se julgue necessário por especificações técnicas de qualquer 

concurso, poderá a Comissão agregar peritos, sem direito a voto, para a emissão de 

pareceres em áreas especializadas. --------------------------------------------------------------------------- 

------------A proposta da Senhora Presidente, que antecede, foi aprovada pela Câmara 

Municipal  por  unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------- 

 __________________________ Autos de Medição ____________________________________  

a) - Foi   presente  o   Auto  de  Medição nº6, referente  à  empreitada:  “Área de Pequena 

e Média Indústria em Fratel – 2ª Fase” no valor de Esc. 6.015.015$00 (seis milhões e 

quinze mil e quinze escudos) ou seja EUR. 30.002,77  (trinta mil e dois euros e setenta e 

sete cêntimos) a que acresce o I.V.A. legal.----------------------------------------------------------------- 
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-------------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos presentes aprovar o 

referido auto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

b) - Foi   presente  o   Auto  de  Medição nº4, referente  à  empreitada:  “Recuperação 

Ambiental e Ordenamento do Tejo/Ródão – 2ª Fase” no valor de Esc. 6.537.688$00 (seis 

milhões e quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos e oitenta e oito escudos) ou seja EUR. 

32.609,85  (trinta e dois mil e seiscentos e nove euros e oitenta e cinco cêntimos) a que 

acresce o I.V.A. legal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos presentes aprovar o 

referido auto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Trabalhos a menos na empreitada “Área de pequena e Média Industria em Fratel – 2ª Fase  

-------- Foi presente a informação nº13/02 da Divisão de Obras Habitação e Urbanismo,  

que  informa  da existência de Trabalhos a Menos na empreitada referida em epígrafe, em 

consequência da expropriação de terrenos por parte do ICOR, que inviabiliza a construção 

de um troço do arruamento «A». Os Trabalhos a Menos encontram-se descritos em mapa 

anexo à informação, cuja cópia se arquiva, e totalizam o valor de 16.807,60 euros. ------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por  unanimidade,  aprovar a não realização dos 

trabalhos, que serão considerados “Trabalhos a Menos”.---------------------------------------------- 

__________________________Processos de Obras ___________________________________  

Procº 59/01 - Foram presentes os projectos de especialidades: Estabilidade, Rede de Águas 

e Esgotos, Acústico, Isolamento Térmico,  Instalações Telefónicas e Pedido de isenção de 

apresentação do projecto de gás, em que é requerente José São Pedro Inácio, contribuinte 

n.º. 157 616 746, residente na Rua das Casas do Meio, n.º 6, em Sarnadas de Ródão, 

referente à remodelação de uma casa de habitação, sita na Rua das Casas do Meio, em 

Sarnadas de Ródão, cujo projecto de arquitectura foi aprovado na reunião da Câmara 

Municipal de 18 de Julho de 2001.---------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes aprovar os 

projectos apresentados,  e  conceder  a  isenção  de  apresentação  de  projecto  de gás, bem  

 

 



 

 

 

como o licenciamento, de acordo com a calendarização apresentada no projecto de 

arquitectura que era de 6 meses. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Procº24/01-  Foi presente o projecto de arquitectura, em que é requerente Álvaro da 

Conceição Alves,  contribuinte  n.º133289761,  residente  na  Praceta José Carlos Ary dos 

Santos  nº4 –2 Esqº,  na Damaia-Amadora referente à alteração de uma moradia, que  

pretende levar a efeito na Rua das Râmolas – Foz do Cobrão,  no prédio inscrito na  matriz 

predial da freguesia de Vila Velha de Ródão sob o artigo 782 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial com o n.º03076/070501, que confronta do Norte com Grupo de Amigos 

da Foz do Cobrão, do Sul e Nascente com via pública, e do Poente com  José Cardoso da 

Conceição. Considera o prazo de 12 meses, suficiente para a realização da obra. --------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes aprovar o referido 

projecto de arquitectura, bem como  a calendarização apresentada. -------------------------------- 

Procº01/02-  Foi presente o projecto de arquitectura, em que é requerente Maria dos Anjos 

Pires Martinho Cabaço,  contribuinte  n.º104944560,  residente  na  Avenida 25 de Abril 

nº5-A 2º direito, em Santarém referente à alteração/reconstrução de uma moradia, que  

pretende levar a efeito na Rua Principal, nº69 r/c, na Serrasqueira, no prédio inscrito na  

matriz predial da freguesia de Vila Velha de Ródão sob o artigo 1188 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial com o n.º02480/020998, que confronta do Norte com Rua 

pública, do Sul com Joaquim Jorge, do Nascente com Manuel da Graça Tavares, e do 

Poente com  António Mateus. Considera o prazo de 12 meses, suficiente para a realização 

da obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes aprovar o referido 

projecto de arquitectura, devendo no entanto dar cumprimento ao solicitado nos pontos 1 

e 2 do Parecer  Técnico.------------------------------------------------------------------------------------------ 

____________________ Máquinas de Diversão - Parecer _____________________________  

-------- Foi presente o ofício nº 2605 do Governo Civil, em que solicita emissão de Parecer  

nos termos do artigo 1ºda Lei 2/87, de 8 de Janeiro, para obtenção de licença de exploração 
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 de máquinas eléctricas de diversão no estabelecimento de José António Leitão Conceição, 

“Café Vénus”, sito em Vila Velha de  Ródão.  A  Câmara  Municipal  deliberou, por 

unanimidade dos presentes, emitir Parecer Positivo.  --------------------------------------------------  

_____________ Abate de Viatura – 68 –67 – DH Mercedes  C 180_______________________  

-------- A Senhora Presidente  disse que é preciso comprar uma carrinha de nove lugares. 

Não se justifica o mini autocarro andar a transportar dois ou três trabalhadores. Disse 

também que o mercedes  68–67–DH está em mau estado, e é um carro que não interessa à 

Câmara Municipal, tanto mais que é um carro a gasolina. Propôs que o carro referido fosse 

dado “à troca” na compra de uma carrinha de nove lugares, ou vendido isoladamente, 

conforme se mostrasse mais vantajoso, tendo como base de preço de venda o valor 

mínimo de  6.983,17 EUR (seis mil, novecentos e oitenta e três euros e dezassete cêntimos).  

-------- A vereadora Dra. Edite Candeias perguntou à Senhora Presidente se já sabia qual a 

viatura que ia comprar para si, tendo esta respondido que para já nenhuma, uma vez que 

as condições económicas não eram as mais vantajosas. Quando o problema das viaturas 

para o pessoal estivesse resolvido pensar-se-ia nisso. -------------------------------------------------- 

-------- A vereadora Dra. Edite Candeias declarou que votava contra a venda da viatura 

mercedes porque não se vende este carro para comprar uma carrinha de nove lugares 

como disse a Senhora Presidente. Quanto ao carro para a Presidente, esta tem todo o 

direito de escolher um carro do seu agrado, não é isso que está em causa, mas não se 

podem falsear as coisas. A Câmara Municipal deliberou, com três votos a favor, uma 

abstenção, do vereador Mário Cardoso, e um voto contra, da vereadora Drª Edite 

Candeias, a venda da viatura nas condições referidas -------------------------------------------------- 

______________________________ Subsídios _______________________________________  

a) Auxílios Económicos -A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e à  

semelhança do que aconteceu nos últimos anos, atribuir subsídios para manuais escolares 

às crianças   carênciadas   que  frequentam  as  Escolas  do  1º.  Ciclo  do  Ensino   Básico  

do Concelho. As crianças integradas no escalão «A» receberão o valor dos livros na 

totalidade e as integradas no escalão «B» receberão o valor  correspondente  a  metade  do 

 

 

 



 

 

 valor dos livros. O subsídio no ano de 2001/2002 será no seguinte valor: ------------------------  

- 15,36 Euros (quinze euros e trinta e seis cêntimos)/aluno para os alunos do 1º ano, 

integrados no escalão A (1 aluno);---------------------------------------------------------------------------- 

-17,73 Euros (dezassete euros e setenta e três cêntimos)/aluno para  os alunos do 2ºano, 

integrados no escalão A (2 alunos); -------------------------------------------------------------------------- 

- 24,19 euros (vinte e quatro euros e dezanove cêntimos)/aluno para os alunos do 3ºano 

integrados no escalão A (3 alunos) e 12,10 Euros ( doze euros e dez cêntimos)/aluno para 

os que estiverem integrados no escalão B (1 aluno); ----------------------------------------------------- 

-15,21 (quinze euros e vinte e um cêntimos)/aluno para os alunos do 4ºano integrados no 

escalão A (3 alunos) e 7,61 Euros (sete euros e sessenta e um cêntimos)/aluno para os que 

estiverem integrados  no escalão B (1 aluno); ------------------------------------------------------------- 

-------- O subsídio  que é no valor total  de 188,73 Euros (cento e oitenta e oito euros e 

setenta e três cêntimos)  e será, como habitualmente, pago  através da Delegação Escolar. -- 

_____________________________Informações ______________________________________  

A Senhora Presidente  deu informações da forma como correram as seguintes reuniões: 

DA REUNIÃO COM O CONSELHO CINEGÉTICO: Foram aprovadas as três zonas de 

caça (Fratel, Vila Velha e Perais ) e foi proposta, para levar à Assembleia Municipal, a 

substituição do Senhor Alexandre Martins. Achou os participantes muito motivados e com 

vontade de trabalhar; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DA REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE VILA VELHA referindo 

que a associação se mostrou com vontade de desenvolver alguns projectos;--------------------- 

DA REUNIÃO NA CCRC: Disse que esteve presente numa reunião convocada pela 

CCRC para os novos Presidentes de Câmara da zona Centro;---------------------------------------- 

Particularmente, foram dadas informações sobre cada Câmara Municipal, e a partir daí já 

foram marcadas novas reuniões com os responsáveis pelos novos eixos; ------------------------- 

Foi alertada para uma situação irregular da Câmara de Vila Velha: a candidatura da 

empreitada do Barreiro não poderia ter sido apresentada porque se tratava da obra de um 

particular, e a Câmara, para este efeito, não se pode substituir ao particular; -------------------- 
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DA REUNIÃO COM A SCUTVIAS: Em que estiveram também representantes da ACE 

Estradas e o Presidente da Dragados, e  onde foram tratados os seguintes assuntos: ---------- 

Depósito das Sarnadas: Foi posta a hipótese de se proceder à vulcanização do depósito, o 

que não foi aceite pela Câmara, que exigiu um depósito novo, tendo a situação ficado para 

análise; Foi também tratado a assunto do Furo da Silveira;  Quanto à Mina de Alvaiade: --- 

Esta mina vai ficar aterrada. Ficaram de estudar a situação, partindo do princípio que a 

Câmara pretende uma conduta de acesso à captação; Quanto à Tojeirinha: Havia um 

movimento de defesa de uma eira lageada, pretendendo os  habitantes da localidade que a 

mesma não fosse destruída pela nova estrada. Já se resolveu a situação e a eira não vai ser 

atingida; No que se refere à Passagem superior no Fratel: existe uma passagem, mas era 

necessária a criação de outra. Esta situação também já está resolvida; ----------------------------- 

REUNIÃO COM O COMANDANTE DA GNR: Houve uma reunião onde ficou 

mostrada a disponibilidade, de parte a parte, nomeadamente para colaborar na criação do 

Conselho Municipal de Segurança; -------------------------------------------------------------------------- 

REUNIÃO COM A DELEGAÇÃO DE SAÚDE : Também houve uma reunião com a 

Senhora Delegada de Saúde, e foi decidido criar um Protocolo de Colaboração Mútua. 

Houve também disponibilidade para colaboração para se constituir o Conselho Municipal 

de Saúde; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REUNIÃO COM OS AGRICULTORES: Houve uma reunião com os Agricultores que 

não estão integrados na Associação de Regantes, - são os que têm propriedades nas 

«caliças» -, que entendem que a Barragem do Açafal também os deveria beneficiar. Foi 

combinada uma reunião com os representantes dos Agricultores e com os técnicos da 

DRABI;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REUNIÃO COM A ZAGOP: Houve uma reunião com a Zagop para  esclarecer dúvidas 

quanto às obrigações e direitos da Câmara  no processo da recolha e depósito do lixo. ------- 

PROTOCOLO ASSINADO COM A MINISTRA DO AMBIENTE: Relativamente ao 

Protocolo assinado pelo anterior executivo, para a requalificação do núcleo antigo da Vila 

no valor de 70.000 contos, teve informação que as obras teriam que ser iniciadas em Março 

e estar concluídas até final de 2002. Acontece que não existem sequer projectos. Assim, vai- 

 

 

 



 

 

-se estudar se existe alguma possibilidade de não desperdiçar este dinheiro, mas vai ser 

muito difícil face à situação existente; ----------------------------------------------------------------------- 

REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E CULTURAIS: Foram 

convidadas para esta reunião  27 Associações  e estiveram presentes 18. Foi discutido o 

Associativismo no concelho, tendo-se chegado a algumas conclusões. Agora vai haver 

reuniões sectoriais para tratar de modalidades específicas; ------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREADORA DRA. EDITE CANDEIAS -------------------------------------- 

1 – A vereadora perguntou se  já foi feita alguma coisa quanto aos corpos gerentes do 

C.M.C.D. , uma vez que para todos os efeitos ela é a Presidente da Direcção.-------------------- 

A Senhora Presidente respondeu que não era assim, que a Direcção tinha caído, uma vez 

que o C.M.C.D. está em comodato.--------------------------------------------------------------------------- 

A vereadora Edite Candeias respondeu que não tem qualquer interesse no lugar, pelo 

contrário. Está apenas a alertar para uma situação: é que se é como diz a Senhora 

Presidente então o Centro está sem Direcção, uma vez que caiu toda ela. No entanto pensa 

que não é, que a Direcção se mantém em funcionamento, de acordo  com os Estatutos, até 

a Câmara nomear novos membros para a Direcção.----------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente disse que no final do mês a situação iria ser resolvida.-------------------- 

2 - Em seguida a  vereadora Dra. Edite leu a seguinte comunicação, que se transcreve:------- 

«Pelo que me é dado saber através do contacto directo com o concelho e da comunicação 

social a preocupação principal da Senhora Presidente traduz-se num ajuste de contas pós-

eleitoral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na realidade a Senhora Presidente tem duas caras. Uma que mostra ao público e à 

comunicação social e a outra, por sinal a verdadeira, onde estão misturadas angustias, 

recalcamentos e ódios que não consegue abafar. --------------------------------------------------------- 

No seu primeiro dia de trabalho ataca a Associação de Alfrívida, apenas porque eu sou a 

Presidente da Direcção, para depois, sem ter dados suficientes, concluir pela reposição de 

verbas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durante a primeira semana opta por prejudicar alguns funcionários da Câmara, não se  
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preocupando em analisar primeiro a situação.------------------------------------------------------------ 

Entretanto faz «teatro» na comunicação social, mostrando apenas aquilo que lhe convém. 

A Senhora depressa se esqueceu dos montes de lixo que cá deixou há 8 anos. As escolas 

completamente abandonadas, as estradas todas esburacadas, depósitos de águas 

degradados, uma lixeira a arder diariamente à entrada da Vila, a inexistência de espaços 

verdes, o sector habitacional estacionário, o edifício da Câmara Municipal degradado, etc. 

Falando apenas neste edifício, cartão de visita de uma Câmara: os cortinados do salão 

nobre estavam a desfazer-se, o soalho dos gabinetes arrancado e coberto de caruncho, as 

janelas pretas, as paredes com bolor e o caso mais gritante, o seu próprio gabinete (que foi 

ocupado por mim ), que mais parecia uma arrecadação. ---------------------------------------------- 

Mas se a Senhora Presidente se preocupa tanto com limpeza e arrumações porque razão 

não mandou retirar de imediato os cartazes de propaganda, da sua campanha eleitoral, 

que ainda estão espalhados por todo o concelho?-------------------------------------------------------- 

Vamos ver se este mandato é para governar e desenvolver o concelho de Vila Velha de 

Ródão (face visível) ou para eterno ajuste de contas (face oculta)!----------------------------------- 

Tive conhecimento que alguns funcionários estão a ser deslocados para outros locais de 

trabalho, não por questões de funcionalidade mas por retaliação política.------------------------ 

Relativamente à «despromoção» do Técnico de Informática quero que fique registado que, 

a curto prazo, a Senhora Presidente pagará muito caro pelo erro que cometeu: ----------------- 

1º - porque o funcionário em causa é competente e com facilidade  conseguirá emprego à 

altura das suas capacidades; ----------------------------------------------------------------------------------- 

2º - porque a Senhora dificilmente encontrará no concelho um jovem com a formação e 

experiência da pessoa em causa; ------------------------------------------------------------------------------ 

3º - como consequência destes dois pontos, a Senhora colocará em risco todo o sistema de 

informática da Câmara e eu cá estarei para ver qual será o custo desta sua decisão.” --------- 

A Presidente da Câmara respondeu que: ----------------------------------------------------------------- 

Em relação às apreciações pessoais não faz comentários. ---------------------------------------------- 

Em relação ao que foi deixado pela Câmara Municipal anterior ou ao que é feito agora, são 

os munícipes que irão julgar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

Em relação aos funcionários, e estranha que a vereadora fizesse referência a apenas a um,  

quando foram cessadas as comissões de serviço a dois, não vê qual possa ser a retaliação 

política. Não sabia que o Engº Gil Rodrigues tinha estado envolvido politicamente com o 

anterior executivo. Em relação à outra funcionária, a cessação foi feita por se entender que 

a Câmara Municipal de Vila Velha, pela sua dimensão, não necessita de dois sociólogos. --- 

- Em relação aos «placards» da propaganda, ela própria contactou a empresa responsável  

para saber porque é que os mesmos ainda não tinham sido retirados, e foi-lhe respondido 

que já tinham sido alugados para a nova campanha eleitoral.---------------------------------------- 

Está preocupada com o lixo, e na altura própria mostrará, se for caso disso, o que foi feito e 

de onde foi removido. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Em relação ao bolor,  soalhos levantados, são situações que acontecem. Ela própria teve 

que mandar limpar o estaleiro que se encontrava numa situação indescritível. ----------------- 

- Em relação à Associação de Alfrívida, recebeu 15.000 contos da Câmara Municipal, dos 

quais  cerca de dois mil foram a titulo de adiantamentos. Não está aqui em causa a 

Associação de Alfrívida, mas todas as Associações do concelho, uma vez que todas têm os 

mesmos direitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Em relação aos funcionários deslocados, nenhum o foi sem que primeiro tivesse sido 

obtida a concordância por parte do seu chefe. ------------------------------------------------------------ 

A Vereadora Drª  Edite Candeias esclareceu que não voltou a falar com o Engº Gil nem 

com a Filomena, e que a retaliação política que referiu era apenas em relação a esta. Não 

tem conhecimento que o Engº Gil Rodrigues tenha estado envolvido em qualquer 

campanha política.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Vereador Luís Pereira disse que: ------------------------------------------------------------------------- 

 Quanto às condições em que a Drª Edite encontrou a Câmara Municipal e àquelas em que 

a deixou, e vistos os resultados obtidos pela Dra. Maria do Carmo nas eleições, a questão 

está respondida. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Em relação às instalações e à forma  como  encontrou  à  8 anos  o  seu  gabinete, tem que  

responder à Drª  Edite que devia ver como o deixou, porque ele próprio, que o foi utilizar, 
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 não pode usar a cadeira da secretária, que estava toda manchada. --------------------------------- 

- Em relação aos funcionários, o que foi feito foi racionalizar os serviços e aproveitar as 

pessoas, com a concordância dos seus chefes. Nos quatro anos anteriores assistiu, aí sim, a 

perseguições políticas e a processos disciplinares a funcionários conotados com o P.S. 

conduzidos de forma diferente de processos a outros funcionários. Agora não há 

perseguições políticas, e enquanto ele estiver na Câmara não as haverá.-------------------------- 

O vereador Mário  Pinto Cardoso disse que: ------------------------------------------------------------- 

Quanto aos processos disciplinares de que o vereador Luís Pereira está a falar, não 

concorda que tenha havido dualidade de critérios.------------------------------------------------------ 

b) Dos Pagamentos efectuados:  Foi  dado  conhecimento  dos  pagamentos  efectuados,   

no   valor   de 5.582,62  Euros. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Foram presente  e  encontram-se  arquivados  como  anexos  à presente acta  fotocópia 

dos seguintes documentos: Informações da Divisão de Obras habitação e Urbanismo 

números 5/02, 12/02 e 13/02. --------------------------------------------------------------------------------- 

____________________________ Encerramento______________________________________  

-------- E  não  havendo   mais  assuntos  a  tratar,   foi   pela senhora  Presidente declarada 

encerrada a reunião  pelas 17.45 horas, e dela se lavrou a presente acta, que depois de  lida 

julgada conforme vai ser  assinada  por  todos  quantos   nela  participaram,  e  por  mim, 

Maria   Adelina   Pina  Gonçalves   Ferreira   Pinto, Chefe   de   Divisão   Administrativa  e 

Financeira que a secretariei._______________________________________________________ 
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