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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 Setembro de dois mil e 

cinco____________________________________________________________________________ 

---------Aos vinte e três dias do mês de Setembro de dois mil e cinco, pelas vinte e uma 

horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu-se em Sessão Ordinária, a 

Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão, com a seguinte ordem de trabalhos:---------- 

---- 1-Ponto prévio antes da ordem do dia;------------------------- 

---- 2-Apreciação, discussão e eventual aprovação de Declaração de 

Utilidade Pública, com vista à Expropriação de uma parcela de 

terreno, com área de 314 m2, integrada no prédio misto designado 

por “Carrascal”, inscrito na Matriz Predial com o Artº 46º, da 

Secção CE, sito na Rua de Santana, em Vila Velha de Ródão;--------- 

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

ano de 2006, da Taxa Municipal de Direitos de Passagem;------------ 
---- 4-Apreciação, discussão e eventual aprovação da fixação da 

Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis;---------------------------  
---- 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 do membro, Olímpia do Carmo Ferreira Mendes, e presença da 

srª Maria Adelaide Esteves A. Caçador, Secretária da Junta de 

Freguesia de V. V. Ródão, em representação do Presidente desta.---- 

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

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

encontram  o  pedido  de  justificação  de  falta  á  sessão  desta                                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

Assembleia,  realizada  em  30/06/05, dos Membros Fernando dos 

Santos Roma e Asdrúbal Daniel Gaspar Dias Valente, tendo estas sido 

aceites pela mesa.-------------------------------------------------                                                                                                          

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

realizada em 30 de Junho de 2005, finda a qual foi esta posta à 

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

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

---- O sr. António Carmona, em nome de todos os membros da bancada 

do Partido Socialista, leu uma declaração onde refere o trabalho 

desta Assembleia durante o mandato que está agora a terminar,  

ficando esta arquivada junto aos documentos complementares à 

presente Acta.----------------------------------------------------- 

---- O sr. Álvaro Mendes, em nome dos membros da bancada do Partido 

Social Democrata, manifestou também, reconhecimento pelo trabalho 

desta Assembleia.-------------------------------------------------- 
---- 2-Apreciação, discussão e eventual aprovação de Declaração de 

Utilidade Pública, com vista à Expropriação de uma parcela de 

terreno, com área de 314 m2, integrada no prédio misto designado 

por “Carrascal”, inscrito na Matriz Predial com o Artº 46º, da 

Secção CE, sito na Rua de Santana, em Vila Velha de Ródão:--------- 

---- À questão colocada pelo sr. Roma sobre o que é que levou a 

desencadear este processo, o sr. Vice-Presidente, refere que a 

parcela em causa vem no seguimento de difíceis negociações com os 

herdeiros do dono do terreno onde esta está inserida e que quando 

tudo parecia resolvido houve um recuo por parte destes, pelo que de 

momento esta ser a solução mais viável para resolver este caso, no 

entanto continua esta Câmara Municipal a envidar esforços para 

chegar a um acordo consensual entre as partes envolvidas.---------- 

---- Não  havendo  mais intervenções,  foi  esta declaração posta a 
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votação, sendo aprovada por unanimidade.---------------------------  

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 3-Apreciação, discussão e eventual aprovação da aplicação, no 

ano de 2006, da Taxa Municipal de Direitos de Passagem;------------ 

---- À solicitação do sr. Paulino para mais informação sobre o que 

são estes direitos de passagem, o sr. Presidente da Assembleia e o 

sr. Moreira, esclareceram que esta é uma taxa que apesar de não ser 

obrigatória, a Autarquia poderá cobrar pelo atravessamento de 

linhas pelo concelho, dando como exemplo as linhas telefónicas.---- 

---- Não havendo mais intervenções, foi este ponto, colocado a 

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

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

---- 4-Apreciação, discussão e eventual aprovação da fixação da 

Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis;--------------------------- 

---- O sr. Moreira, questiona se houve algum critério por parte da 

Câmara para a fixação destas Taxas, visto que os prédios urbanos 

avaliados nos termos do IMI terem um abaixamento de duas décimas e 

os outros uma décima.---------------------------------------------- 

---- O sr. Vice-Presidente, esclarece que aos prédios avaliados nos 

termos do IMI já lhes subiu o valor patrimonial, por isso o 

abaixamento de duas décimas para o impacto ser menor e como aos 

outros prédios ainda não lhes subiu esse valor, optou-se descer a 

Taxa apenas uma décima.-------------------------------------------- 

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

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

------- 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;-----------------------------------  



 

 

 

 

 

 

 

---- O sr. Joaquim António Morgado, solicitou mais informação sobre 

o projecto de Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de 

Estudo aos Alunos do Ensino Superior, descrito nesta informação.--- 

---- A srª Presidente informou que este, foi presente e aprovado na 

última reunião do Conselho Municipal de Educação e que agora irá 

seguir os trâmites legais para a aprovação deste e que irá ser 

enviado cópia do mesmo aos futuros membros desta Assembleia, para 

análise e discussão.----------------------------------------------- 

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

referindo-se á sua intervenção na última sessão desta Assembleia, 

em que criticava, entre outras coisas, as obras efectuadas na 

freguesia que representa, nomeadamente as obras na paragem dos 

autocarros em Vale do Homem, vem agora dar os parabéns ao executivo 

porque considera que esta obra está bem feita. Em relação ao 

acontecido na última sessão desta Assembleia em que chegou atrasado 

e saiu antes do seu términos, informou que contactou 

telefonicamente o sr. Vice-Presidente, explicando-lhe que não se 

tinha apercebido que quando se levantou para sair, este ainda lhe 

estava a responder às questões colocadas, podendo assim esta 

atitude parecer má conduta da sua parte, mas não foi e que de 

apesar de algumas vezes discordar das estratégias tomadas pelo 

executivo, isso não implicaria nenhuma falta de respeito por 

qualquer membro desta Autarquia.----------------------------------- 

---- O sr. Presidente da Assembleia, referiu que na altura ficou 

chocado com a saída extemporânea do sr. Presidente da Junta de 

Freguesia  de  Sarnadas  de  Ródão, mas uma vez que contactou o sr. 

Vice-Presidente esclarecendo este caso, considera-o sanado e nada 

mais tem a adiantar.----------------------------------------------- 

---- O  sr.  Paulino  congratula-se  com  a  grande  afluência  das  
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Piscinas Municipais nos meses  de Verão e gostaria de saber quantas 

pessoas frequentaram as piscinas de Fratel e quantas frequentaram 

as de Vila Velha de Ródão, solicitando à Câmara que não se esqueça 

de arranjar e requalificar as piscinas de Fratel e espaços 

envolventes, para fazer face à grande afluência das mesmas. Chama 

também a atenção para a escolha dos funcionários para as piscinas, 

que na sua opinião, dever-se-ia escolher, além dos mais jovens, 

também pessoas mais adultas para impor mais respeito, evitando 

assim alguns problemas.-------------------------------------------- 

---- A srª Presidente, referiu que não dispõe aqui desses números 

mas que lhos fornecerá brevemente e quanto ás sugestões que 

apresenta pensa que o futuro executivo, dentro dos possíveis, irá 

ter isso em conta.------------------------------------------------- 

---- O sr. Roma salienta que na sua opinião, neste mandato 

existiram dois pontos dignos de registo, um pela positiva e outro 

pela negativa. O ponto alto foi a apresentação do Plano de 

Desenvolvimento Estratégico para o Concelho de Vila Velha de Ródão 

e o ponto baixo foi o adiamento do Regulamento de Apoio ao 

Associativismo.----------------------------------------------------  

---- A srª Presidente, informa que na altura foi dada explicação 

para esse adiamento e lembrou que este Regulamento entrará em vigor 

a partir de 1 de Janeiro de 2006.---------------------------------- 

---- A srª Presidente aproveita para agradecer a colaboração de     

todos os membros, salientando que nas alturas mais importantes, 

todos estiveram de acordo, contribuindo assim para o 

desenvolvimento do nosso concelho, fazendo um balanço positivo do 

mandato que está a terminar, deixando também uma palavra de 

agradecimento a todos os funcionários da Autarquia.---------------- 

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



 

                  

 

 

 

 

 

---- Não houve intervenções neste ponto.---------------------------

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

---- Não houve intervenções neste ponto.--------------------------- 

---- O sr. Presidente da Assembleia Municipal, aproveita para tecer 

alguns comentários sobre o mandato que agora termina, começando por 

salientar a assiduidade de todos os membros desta Assembleia. Em 

segundo lugar referiu que todos procuraram, dentro dos limites do 

comportamento democrático, defender as suas opções políticas, mas 

procurando sobretudo defender sempre as soluções para os problemas 

das populações que representam. Continuou, lamentando o facto dos 

munícipes não participarem mais nestas sessões, colocando as suas 

questões e opiniões. Termina, deixando um agradecimento a todos os 

funcionários da Autarquia e em especial ao João Luís, funcionário 

que apoia administrativamente este órgão, dando em seguida 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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