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INFORMAÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA c) DO Nº2 DO ARTIGO 25º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO 
E DE ACORDO COM O PONTO 4 DO ARTIGO 35º DA MESMA LEI 

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

25 de abril de 2022 

1. RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 
  

Situação relativa à gerência de 2022, reportada à data de 14 de abril:  
 

RECEITA COBRADA 
 

 FEF1 FSM2 PART. IRS3 Art.º354 
PART. IVA5 

Art.º 26º 
 

OUTROS TOTAL 

CORRENTE 1.440.075,00€ 11.337,00€ 27.993,00€ 0,00€€ 14.910,00€ 91.722,59€ 1.586.037,59€ 
CAPITAL   126.675,00€ 0,00€ 0,00€ 126.027,00€ 0,00€ 150.622,24€ 403.324,24€ 

OUTRAS RECEITAS 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 

TOTAL 1.566.750,00€ 11.337,00€ 27.993,00€ 126.027,00€ 14.910,00€ 242.344,83€ 1.989.361,83€ 
 

 

PAGAMENTOS EFETUADOS 

CORRENTE  1.398.655,72€ 

CAPITAL  615.863,93€ 

TOTAL  2.014.519,65€ 

 
 

Saldo do Ano Anterior 3.663.363,64€ 

Saldo Corrente Ano (1.090.923,74€ - 605.321,51€)  -25.157,82€ 

Saldo Reportado a 14/04/2022  3.638.205,82€ 

 

Faturas por pagar a fornecedores---------------------------------------------------------------------------------------------48.452,46€ 
(Quarenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos) 

                                                      
1 Fundo de Equilíbrio Financeiro 
2 Fundo Social Municipal 
3 Participação Variável no IRS 
4 Art.º 35 da Lei 73/2013 
5 Art.º 26 da Lei 73/2013 
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2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Setores da Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
2.1. Educação 
 

a. Transportes Escolares  
No âmbito dos transportes escolares, a Câmara Municipal manteve, à semelhança dos anos letivos 
anteriores, o apoio a todos os níveis do ensino, incluindo o profissional e superior. 

 Devido à situação de pandemia provocada pela COVID-19, e para o cumprimento das regras 
obrigatórias impostas pela DGS, o serviço de transportes escolares, na dimensão assegurada pelo 
Município, mantêm-se em funcionamento, no circuito Sarnadas de Ródão> Vila Velha de Ródão, dois 
autocarros. Já no que respeita ao circuito Fratel> Vila Velha de Ródão, este encontra-se assegurado 
pela RBI (Rodoviária da Beira Interior). 

O novo modelo de funcionamento dos horários escolares dos alunos do ensino secundário deu origem 
à alteração dos horários de funcionamento dos serviços de transporte no circuito Fratel> C. Branco> 
Fratel, o qual se iniciou meia hora mais cedo (6h30m) e terminou uma hora mais tarde (19h30m).   
 

Durante todo o ano letivo de 2021/2022, mantém-se em vigor o protocolo celebrado com a Santa Casa 
da Misericórdia, por forma a complementar as rotas não cobertas pelos respetivos transportes. 
 

A Câmara Municipal mantém um autocarro diário para Castelo Branco, permitindo aos alunos do 
concelho, que frequentam o ensino secundário e superior, utilizarem este transporte sem qualquer custo 
adicional. 
 

Mantém-se também o apoio em 50% do valor do passe a todos os alunos que se encontravam a 
frequentar o Ensino Secundário e Superior, em Castelo Branco, e que utilizavam o autocarro da RBI. 
Para os alunos com comprovada carência económica, residentes no concelho, o transporte era gratuito, 
sendo pago a totalidade do valor do passe pela autarquia. 
 

Realçamos ainda o facto de todos os transportes municipais proporcionados aos estudantes do Concelho 
de Vila Velha de Ródão serem efetuados a título gratuito, independentemente do nível de ensino que os 
mesmos se encontrem a frequentar. 
 
 

No que respeita ao funcionamento do transporte ao nível do pré-escolar o Município assegurou o mesmo 
desde o dia 01 de setembro, data em que se iniciou a componente de apoio à família para os alunos que 
frequentam este ciclo de ensino e não residam na sede de concelho. 
 

 

b. Ação Social Escolar  
A Câmara Municipal manteve o seu programa de Apoio às Famílias, no qual se incluem as seguintes 
medidas: 
o Isenção do pagamento da creche e oferta do transporte de todas as crianças, que necessitam 

deste recurso e residam no concelho, esta medida abrange 37 crianças. 
o Isenção do pagamento das mensalidades do jardim-de-infância de todas as crianças residentes 

no concelho de Vila Velha de Ródão, estão abrangidas por esta medida 75 crianças. 
o Prolongamento do horário escolar (07:45h às 09:00h) e das (15:30h às 18:30h) no jardim-de-

infância; 
o Manutenção das atividades extracurriculares (AEC´s) no 1º Ciclo e jardim-de-infância, as quais 

incluem atividade física desportiva e música;  
 

No âmbito do processo de transferências de competências, para os órgãos municipais e das entidades 
intermunicipais, no domínio da Educação, conforme Decreto-Lei 21/2019, de 30 de Janeiro, entraram 
em vigor no dia 01 de abril do corrente ano, transferindo assim para os municípios as competências ao 
nível do planeamento, da gestão e da realização de investimentos em matéria de educação. 
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d.  Plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar (PIICIE) 
 

A equipa multidisciplinar que desenvolve o Plano Inovador e Integrado de Combate ao Insucesso 
Escolar constituída por uma psicóloga, terapeutas da fala e ocupacional e por um professor de 
música, os quais desenvolvem um trabalho diário junto dos alunos que se encontram a frequentar 
o Agrupamento de Escolas.  
 

São objetivos deste projeto o desenvolvimento de ações tendentes ao combate do insucesso 
escolar. No decorrer do mesmo têm vindo a ser desenvolvidas atividades lúdicas e experimentais, 
as quais têm contribuído para o enriquecimento e alargamento dos conhecimentos básicos e 
fundamentais à formação integral da criança.  

 

2.2. Biblioteca Municipal  
 No dia 26 de fevereiro, a Biblioteca Municipal José Baptista Martins voltou a celebrar, com plena 

justificação, o projeto Vidas e Memórias de uma Comunidade, que desenvolve desde 2009 numa 
estreita relação com a comunidade rodense. Foi um dia repleto de bons encontros convocados 
pela apresentação de dois novos livros da coleção Rebuscar o Tempo - «Joana não vem» de José 
Manuel Batista e «Histórias verídicas e outras» de Leonor Inácio - e pela divulgação de livros que 
estão a ser redigidos à mão. A coleção Rebuscar o Tempo manuscrita propõe aos residentes e/ou 
naturais do concelho de VVR que, nos livros em branco que a BMJBM lhes entrega, deixem 
reflexos da sua vida e dos seus saberes, histórias de vida que poderão e deverão constituir 
ensinamentos para os leitores do presente e do futuro. Os livros manuscritos apresentados estão 
a ser escritos por Sara Guncheva, Ana Rosa Oliveira, Nuno Mendes Jorge, José Ribeiro e São 
Figueiredo Sobreira, João Cardoso São Pedro, Maria Alice Rocha e outros membros da 
comunidade. 

 Em fevereiro aconteceu na BMJBM mais um momento de expressão no âmbito da iniciativa 
«Pintar, Escrever e Colar as Paisagens dos nossos dias». Desta feita a colagem foi a técnica 
explorada pelos participantes coordenados por Maria do Rosário Maia. Da atividade resultou uma 
interessante exposição que pode ser visitada na BMJBM. 

 Continuaram a ser dinamizadas em março sessões de biblioterapia dinamizadas pela psicóloga 
Joana Alves e pela bibliotecária da BMJBM. Esta iniciativa está a ser muito bem aceite pela 
comunidade rodense que tem vindo a esgotar as vagas disponíveis.  

 Nos dias 17 e 18 de março, decorreu o segundo tempo dos Dias de Saber 2021-2022, uma 
iniciativa que a BMJBM dinamiza em parceria com o serviço de jardinagem do município e a 
comunidade do Jardim de Infância do Porto do Tejo. 

 A BMJBM organizou a vinda da ilustradora Marina Palácio ao Jardim de Infância do Porto do Tejo 
para ali desenvolver a sua Oficina dos Murmúrios. E assim aconteceu, com muito sucesso.  

 Em março, aconteceu na BMJBM um workshop de fotografia dinamizado pelo renomeado 
fotógrafo Valter Vinagre. Tratou-se de uma formação culturalmente desafiante e profundamente 
enriquecedora com a qual a BMJBM quis agradecer aos fotógrafos participantes o seu 
envolvimento na criação da coleção de postais «Os lugares da Poesia» (POESIA, UM DIA 2019). 

 Ainda em março, a BMJBM desenvolveu, com excelentes resultados, numa terça-feira de manhã, 
duas atividades em paralelo: uma reunião do clube «Leituras sem pressa» (dinamizado no âmbito 
da Academia Sénior de VVR) e sessões da iniciativa «Menos stress, mais saúde» que conjugou 
exercícios de relaxamento e alongamento com uma palestra sobre bem-estar físico e mental, 
ambos dinamizados por Sofia Lourenço.  

 
 
 
 

2.3 Gabinete de Informação e Relações Públicas 
 

 Conceção, produção e aplicação de suportes gráficos diversificados (cartazes, flyers e postais) para 
os eventos do Município; 

 Conceção de anúncios promocionais para jornais; 
 Apoio gráfico e logístico à produção de suportes de promocionais da marca Terras de Oiro e Loja 

Online; 
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 Apoio Gráfico ao CMCD, CLDS E CPCJ; 
 Reportagem fotográfica e apoio logístico das atividades do município; 
 Elaboração de notas de imprensa acerca das atividades desenvolvidas pelo Município e pelos 

diferentes serviços, que foram divulgadas pelos órgãos de comunicação social regionais e 
nacionais; 

 Elaboração mensal da Revista de Imprensa do Município, através do levantamento das notícias 
publicados nos diferentes órgãos de comunicação social (on-line e impressa) - relativa ao concelho 
e ao Município de Vila Velha de Ródão;  

 Inserção e atualização de conteúdos na plataforma TOMI World; 
 Inserção e atualização de conteúdos no site institucional do Município de Vila Velha de Ródão; 
 Apoio à preparação e elaboração de informações e publicações internas ou externas, de carácter 

geral ou específico, relacionadas com as áreas de intervenção do Município;  
 Elaboração de conteúdos para promoção das atividades do Município na sua página do Facebook 

e Instagram; 
 Elaboração de Plano de Comunicação da Feira dos Sabores do Tejo de 2022. 

 

2.4. Desporto e Tempos Livres  
O desporto assume um importante papel enquanto agente de socialização. Conscientes desta 
importância, o município tem como preocupação criar condições necessárias para o desenvolvimento 
desportivo no concelho e para que este se processe de forma integrada, coerente e sustentada a fim de 
responder às necessidades e interesses da população em geral. 
 

É responsabilidade das autarquias a criação de estratégias de boas práticas no desenvolvimento dos 
cidadãos, sensibilizando-os para comportamentos de âmbito social e pessoal que se traduzam em 
hábitos de vida saudáveis. Esse trabalho faz-se com a população em geral, através da criação de 
infraestruturas de qualidade e convidativas à prática desportiva, com as escolas, promovendo aulas de 
ginástica semanais desde o pré-escolar até ao 1º ciclo, bem como junto dos alunos da Academia Sénior.  
 

É preocupação deste executivo a promoção de hábitos de vida saudável, acessíveis a todas as faixas 
etárias. 
 

a. Ginásio Municipal 
O ginásio municipal, local de excelência e rigor técnico, disponibiliza aos seus utilizadores um leque 
alargado de treinos, desde aulas de grupo, a treinos individualizados, avaliações físicas, bem como a 
realização de planos de treino, estas são apenas algumas das valências e dos serviços que estão 
disponíveis aos nossos utilizadores. 
 

Mantendo todas as medidas de prevenção e controlo da pandemia, também elas recomendadas pela 
DGS, os utilizadores que nos visitaram realçaram o conforto e a segurança sentidas na prática de 
exercício físico no ginásio. Com as regras mantidas de distanciamento, desinfeção obrigatória, lotação 
do espaço condicionada, marcação obrigatória as aulas de grupo e a sala de Cardio/musculação 
continuaram a demonstrar uma elevada procura.  
 

As aulas de Pilates, continuam a merecer uma boa adesão por parte dos utilizadores do ginásio e têm 
contribuído para a diversificação da oferta deste espaço desportivo. Assim e por forma a dar resposta à 
elevada procura que se tem verificado nesta modalidade, têm sido realizadas duas sessões semanais 
desta modalidade, complementadas pela realização de uma sessão semanal de Stretching.  
 

 

No período de referência mantiveram-se em funcionamento todas as aulas de grupo preconizadas, tais 
como Active Kid’s, Cycling, Pilates e Gap, Crosstraining e Funcional, as quais mereceram elevada 
procura e frequência.  
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b. Estágio Curricular ESE 
Encontra-se ainda em decurso o estágio de um aluno do curso de Desporto, ao abrigo do protocolo 
estabelecido entre o Município e a Escola Superior de Educação de Castelo Branco, o qual está a ser 
realizado no contexto e funcionamento do Ginásio Municipal, com a duração de 8 meses. Este estágio 
encontra-se inserido nas dinâmicas de funcionamento do Ginásio Municipal e também noutros domínios 
da atividade desportiva do município, o qual se tem vindo a revelar um desafio bastante interessante 
para ambas as partes na medida em que o seu contributo/processo de aprendizagem apoia os serviços 
bem como contribuir para elevar o seu conhecimento e o contacto com o mundo laboral.  
 
 
 
 

c. AEC’s Atividade Física e Desportiva 
Estão a ser desenvolvidas, 2 vezes/semana, aulas de expressão físico motora junto dos alunos do 1º ciclo 
do ensino básico. 
 
d. Projeto PÉ-NO-AR 

A dinamização do projeto Pé-no-Ar direcionado para as crianças do Pré-Escolar pretende criar e 
desenvolver estímulos, através da atividade física desportiva, que permita às crianças a aquisição de uma 
variedade de experiências motoras que contribuam para um desenvolvimento mais saudável. Estas 
atividades ocorrem 3 vezes/semana. 
 

e. Academia Sénior 
A Academia Sénior de Vila Velha de Ródão, que registou no arranque do presente ano letivo sete anos 
de existência, trata-se de um projeto apoiado pelo Município de Vila Velha de Ródão, desenvolvido em 
estreita colaboração com o Centro Municipal de Cultura, o qual conta com a inscrição de 155 alunos. 
 

As aulas têm decorrido de acordo com o previsto no calendário escolar, sendo de assinalar a atividade 
de Carnaval. No âmbito das atividades desenvolvidas, esta academia marcou presença no Congresso de 
Universidades Séniores no âmbito da RUTIS (Rede de Universidade Séniores); na atividade da CIMBB 
Voar na Beira Baixa através da participação em jogos tradicionais; através da atuação da tuna no âmbito 
da visita da Universidade Sénior de Mora ao concelho; através do estabelecimento de uma parceria com 
a Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão na missão solidária «Mantas para a Ucrânia». 

 

Tendo em conta o atual contexto de pandemia que ainda se regista e por forma a garantir a segurança 
de todos alunos da Academia Sénior, encontram-se a ser observadas todas as recomendações 
emanadas pela Direção Geral de Saúde e da RUTIS – Rede de Universidades Séniores.  
 

Ao nível da atividade física estão a ser desenvolvidas duas modalidades, hidroginástica e 
ginástica/mobilidade, para as quais o Município disponibilizou recursos humanos e materiais necessários 
ao funcionamento pleno das mesmas (aquisição de bilhetes de acesso à piscina coberta de Proença-a-
Nova, cedência de transporte para a frequência das aulas de hidroginástica e de ginástica, quando 
realizadas fora da sede do concelho), estas aulas têm lugar 1x/semana. 
 

A aula Movimento e Saúde assume especial relevância para os alunos da Academia Sénior na medida 
em que contribuem para a manutenção de um estilo de vida ativo e saudável na terceira idade. Assim, 
as classes de Ginástica Movimento e Saúde, têm frequência semanal, e ocorrem na sala polivalente do 
CDRC, todavia e sempre que as condições meteorológicas o permitiram foram realizadas no exterior.  
 

De realçar que a programação da atividade física neste ano letivo se encontra a decorrer não só na 
freguesia de V.ª V.ª de Ródão, mas em todas as sedes de freguesia do concelho, com exceção da 
freguesia de Sarnadas, na medida em que não existiram alunos desta freguesia inscritos pelo facto de 
dos potenciais interessados se encontrarem a frequentar as aulas de ginástica lecionadas no centro de 
convívio de Sarnadas.  
 

A programação das atividades desportivas resulta de um trabalho orientado e direcionado às faixas 
etárias dos alunos inscritos, bem como adaptado às suas necessidades específicas.   
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f. Apoio ao Centro Formação Desportiva - Canoagem 
Por forma a garantir o funcionamento do Centro de Formação Desportiva, o Município cede embarcações, 
adequadas à iniciação e aperfeiçoamento da prática da Canoagem, disponibiliza apoio técnico em 
atividades e competições da modalidade, garantindo dessa forma a participação nas atividades 
implementadas pelo Centro de Formação Desportiva. É ainda disponibilizado apoio no transporte de 
embarcações para competições/atividades pontuais no âmbito do Desporto Escolar. 
 
g. Caminhar por Terras de Oiro 
No dia 10 de abril, o Município, promoveu o passeio pedestre "Caminho da Sr.ª dos Remédios", uma 
caminhada inserida na grande meta dos cinco milhões de passos do projeto "Caminhar por Terras de 
Oiro". 
 

No âmbito deste projeto, o desafio consiste na realização de oito caminhadas a concretizar ao longo do 
ano 2022, nas diferentes freguesias do concelho, através das quais os participantes contribuem para a 
concretização do objetivo final de perfazer cinco milhões de passos entre todos os participantes. 
 

A primeira caminhada decorreu no dia 6 de março, em Monte Fidalgo, e contribuiu com um total de 670 
mil passos para a meta final. 
 
h. Voleibol - Gira Vólei  

No dia 8 de abril teve lugar o torneio de Gira-Vólei, no qual participaram cerca de 60 alunos das turmas 
do 4º ao 9º ano de escolaridade, do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão.  
 

O Gira-Vólei é um jogo de iniciação à modalidade de voleibol, o qual constitui um meio formativo por 
excelência dado que fomenta nas crianças hábitos de desporto, autodisciplina, cooperação e competição 
com lealdade, ao mesmo tempo que desenvolve as relações pessoais dos jovens entre si, com os outros 
centros Gira-Vólei.  

2.5. Casa de Artes e Cultura do Tejo  
No período de referência e perante o cenário pandémico que se registou e ainda se regista, a CACTEJO tem 
sabido adaptar-se a estes novos tempos e tem procurado dinamizar atividades culturais no concelho, sempre 
na observância das diretrizes emanadas pelo governo e pela DGS, no que respeita ao funcionamento dos 
espaços culturais. 

No período de referência foi palco de diferentes iniciativas, das quais se destacam:  

 Exposição “Rails do Progresso” – Foi inaugurada no sábado, 5 de março, na Casa de Artes e Cultura 
do Tejo, em Vila Velha de Ródão, a exposição “Rails do Progresso”, uma iniciativa promovida no âmbito 
do projeto Rail Fest - Programa Cultural em Rede que convida os visitantes a viajar no tempo até à viagem 
inaugural da Linha da Beira Baixa, em 1891. 
 

O momento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria, 
município líder do projeto Rail Fest, do presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, Luís 
Pereira, município parceiro e anfitrião da exposição, e da gestora de projetos da Fundação do Museu 
Nacional Ferroviário, Maria José Teixeira, que destacaram a importância da cooperação entre municípios 
na organização de eventos deste tipo, salientando as mais-valias em termos de aproveitamento dos 
recursos, da promoção da diversidade e união cultural e do aumento da visibilidade dos territórios. 
 

A exposição estará patente até 30 de abril de 2022, podendo ser visitada de segunda-feira a sábado, das 
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, e aos domingos, entre as 9h00 e as 12h30, mediante marcação 
prévia. 
 

 Cerimónia de entrega dos Prémios de Mérito – A Casa de Artes e Cultura do Tejo recebeu, no dia 23 
de março, a cerimónia de entrega dos prémios de mérito e excelência aos alunos que obtiveram os 
melhores resultados na área académica e desportiva, nos anos letivos de 2019/20 e de 2020/21. Esta foi 
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uma organização de parceria entre o Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão e a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação com a colaboração do Município de Vila Velha de Ródão. 
 

 No dia 2 de abril, a CACTEJO acolheu a apresentação do livro “Arqueologia, Património e Museus” 
da autoria de Luís Raposo, uma iniciativa que juntou à conversa o arqueólogo e membro da “Geração do 
Tejo” e o jornalista Luís Osório. 

 

 Colóquio “Arqueologia em Ródão: trabalhos recentes” – O Município de Vila Velha de Ródão e a 
Associação de Estudos do Alto Tejo promoveram no passado dia 1 de abril, na Casa de Artes e Cultura 
do Tejo, em Vila Velha de Ródão, um colóquio dedicado ao tema “Arqueologia em Ródão: trabalhos 
recentes”. Esta iniciativa assumiu-se como uma jornada de divulgação dos resultados obtidos com as mais 
recentes intervenções arqueológicas realizadas no território do concelho e contou com a presença dos 
principais académicos que, nos últimos anos, têm desenvolvido trabalho na região, palco de descobertas 
arqueológicas de importância internacional, como são os casos da ocupação do Paleolítico e do Complexo 
de Arte Rupestre do Vale do Tejo. 
 

De entre os participantes, destacam-se Luís Raposo, arqueólogo da chamada “Geração do Tejo” e 
presidente da Associação Profissional de Arqueólogos e da Aliança Regional Europeia do Conselho 
Internacional dos Museus, que falou sobre o “muito que foi feito” e o “muito que falta fazer” sobre o 
Paleolítico de Ródão; Telmo Pereira, professor do Departamento de História, Artes e Humanidades da 
Universidade Autónoma de Lisboa e investigador e colaborador em vários projetos na área da pré-história, 
cuja intervenção se centrou sobre a investigação e o património relacionado com os Neandertais e pré-
Neandertais na região; ou Mário Benjamin, arquiteto responsável pelo projeto do Centro de Interpretação 
de Arte Rupestre do Vale do Tejo, que apresentou um balanço prospetivo sobre este equipamento que 
está atualmente a ser alvo de obras de requalificação. 

 Este espaço foi ainda palco de sessões regulares de cinema, bem como de realizações diversas, internas e 
externas, das quais se destacam: assembleias, ações formação, reuniões, atividades da Academia Sénior, 
nomeadamente ao nível dos ensaios e aulas de música e teatro.  

2.6. Setor da Ação Social  
 

Gabinete de Ação Social 
 

Os serviços de Ação Social do Município, em parceria com o CLDS, têm procurado dar uma resposta a todas 
as situações e pedidos de auxílio que diariamente chegam aos nossos serviços. Nesse sentido, o Gabinete 
de Ação Social do Município diligenciou visitas domiciliárias aos munícipes que se encontram em situações 
vulneráveis e de comprovada carência económica, com o intuito de efetuar um levantamento das 
necessidades e procurando, dentro do possível, atenuá-las. 
 

O Município tem ainda assegurado o transporte e o acompanhamento dos seus munícipes a consultas e 
juntas médicas, sempre que se comprove ausência de apoio disponível no que respeita à retaguarda familiar, 
bem como a ausência de meios próprios para realizar essa deslocação. Os pedidos de auxílio endereçados 
foram respondidos de forma célere e eficiente. 
 

Mantém-se ainda em funcionamento o protocolo referente ao programa ABEM, programa de apoio de acesso 
ao medicamento, celebrado entre o Município e a Associação Dignitude, o qual auxilia os munícipes, com 
baixos recursos económicos, no apoio à compra de medicamentos. Encontram-se a beneficiar deste apoio 
19 munícipes, que reúnem as condições de acesso ao mesmo. 
  
Continuam a ser realizadas ações de sensibilização, junto da população, para que observem as normas de 
segurança emanadas pela DGS, no que se refere ao cumprimento do distanciamento social, do uso da 
máscara, da higienização das mãos e no cumprimento da etiqueta respiratória. 
 

Encontramo-nos a desenvolver uma campanha de solidariedade com recolha de tampinhas para o “DINIS um 
principezinho com nome de Rei”, uma criança com problemas graves de crescimento, acompanhado por 
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vários médicos, em que os custos são muito elevados. Trata-se de uma campanha de solidariedade realizada 
a nível nacional, a qual foi desenvolvida para auxiliar no pagamento dos custos com os tratamentos médicos, 
à qual nos associamos e estamos a dar o nosso contributo. Esta campanha de solidariedade está a ter uma 
elevada adesão por parte da comunidade local. 
 
Estão a ser desenvolvidas diversas atividades, ao nível da CAF (Componente de Apoio á Família), no Jardim-
de-Infância, nas quais o Gabinete de Ação Social juntamente com o CLDS têm colaborado e prestado apoio 
no desenvolvimento das mesmas. 
 
Na semana de 07 a 11 de março assinalámos, juntamente com o CLDS 4G, o Dia da Mulher, através da 
distribuição de flores por todas as aldeias do Concelho. Esta iniciativa contou com o apoio das associações 
locais ao nível da divulgação da iniciativa junto da população das respetivas áreas de abrangência. 

a. Apoio à Fixação de Jovens e Famílias  
No âmbito das medidas de apoio implementadas através do Regulamento Municipal de Apoio à Fixação 
de Jovens e Famílias, continuamos a registar com apreço a elevada procura de informação junto dos 
nossos serviços, sobre os apoios que o Município disponibiliza nessa matéria, bem como as condições 
de atribuição e o modo de instrução das candidaturas. Neste momento, encontram-se em apreciação 2 
candidaturas para apoio ao arrendamento jovem e 2 candidaturas para aquisição de habitação. 
Beneficiam das medidas de apoio ao nível do arrendamento 19 jovens e famílias e ao nível da compra 
ou reconstrução de habitação beneficiaram 4 famílias. 

b. Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos 
A Câmara Municipal mantém em funcionamento o programa de apoio a famílias e jovens, residentes no 
concelho, que se encontram em situação económica desfavorecida, tendo-se no período de referência 
da presente informação apoiado três munícipes na aquisição de óculos. 

c. Comissão de Reinserção Social 
Foram realizadas as reuniões presenciais da Comissão de Avaliação do RSI, para avaliação dos pedidos 
de apoio nesse âmbito. 
 

d. Comissão de Promoção e Proteção de Idosos 
A Comissão de Promoção e Proteção de Idosos continua a acompanhar a população mais idosa e mais 
vulnerável, através das visitas e encaminhamento de situações de maior complexidade.  
 

e. Cartões do Idoso/Social 
No âmbito do Regulamento do Cartão do Idoso/Social, foram concedidos apoios na redução das taxas e 
consumos de água.  

f. Loja Social de Vila Velha de Ródão 
A Loja Social de Ródão mantém o apoio à população mais vulnerável do concelho. Para o efeito, 
continuamos a contar com a solidariedade da população em geral e de algumas empresas, que nos 
fazem chegar os mais diversos tipos de bens, permitindo-nos dar continuidade a este projeto e ajudar 
quem mais necessita. 

g. Gabinete de Apoio à Vítima 
O Gabinete de Apoio à Vítima em funcionamento no edifício da Casa Laia, continua a trabalhar no sentido 
de acompanhar e encaminhar algumas situações mais complexas, que necessitam de intervenção e 
apoio tanto a nível psicológico como jurídico. Este espaço encontra-se em funcionamento nas primeiras 
quartas-feiras de cada mês, todavia e sempre que solicitado o seu apoio pelo Gabinete de Ação Social 
e demais entidades do concelho necessário, as técnicas, deslocam-se ao concelho para 
avaliação/acompanhamento das situações identificadas. 
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h. Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão 
O Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão encontra-se em funcionamento e conta já com a inscrição 
de cerca de 30 utentes, residentes naquela freguesia. Este espaço funciona de segunda a sexta-feira, 
das 09h às 18h e proporciona aos seus utentes a possibilidade de realizarem atividades de diversas 
naturezas visando a promoção do bem-estar, a ocupação dos tempos livres e a estimulação cognitiva 
dos seus utilizadores. Para o efeito têm sido realizadas atividades desportivas, musicais, de estimulação 
cognitiva, bem como workshop’s de artesanato e jogos tradicionais.  
 

As atividades preconizadas seguem um planeamento mensal de forma sequenciada e não simultânea, 
por forma a garantir o cumprimento das normas de segurança recomendadas pela Direção Geral de 
Saúde. Para tal, contam com o apoio dos funcionários dos serviços de Ação Social e do Desporto do 
Município, e contam ainda com a colaboração das técnicas de Serviço Social do CLDS 4G e das 
colaboradoras do CMCD.  
 

Foi inaugurada, no dia 10 de abril, uma exposição com os trabalhos artesanais efetuados pelos utentes 
do Centro de Convívio, encontrando-se a mesma, aberta ao público, no edifício da Junta de Freguesia. 
Esta iniciativa contou com o contributo da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão, a qual tem 
desempenhado um papel fulcral no desenvolvimento deste projeto, não só em termos logísticos, mas 
também ao nível da divulgação e do fornecimento de informação junto dos residentes e respetivas 
famílias, bem como no esclarecimento de dúvidas acerca da dinâmica daquele espaço.  
  

2.7. Setor de Desenvolvimento e Turismo   
No período de referência o Lagar de Varas e o Posto de Turismo contaram com um total de 479 visitantes e 
pernoitaram no parque de caravanismo cerca de 215 autocaravanas. De salientar ainda que a descida do 
número de visitantes no período de referência da presente informação se deveu essencialmente ao período 
das festividades e da contenção imposta pelo governo após o término destas.  
 

Realçar ainda que as infraestruturas turísticas do Município são detentores do selo Clean & Safe, uma 
ferramenta criada pelo Turismo de Portugal, envolvendo vários parceiros, com vista a promover a confiança 
em Portugal como destino turístico.  
 

O Centro de Interpretação de Arte Rupestre (CIART), no período de referência, não recebeu visitantes em 
virtude de se encontrarem ainda a decorrer as obras de requalificação daquele espaço, sendo, no entanto, 
possível continuar a visitar virtualmente a Arte Rupestre do Concelho através da página do Facebook. 
 
 MARCA TERRAS DE OIRO - A divulgação turística do concelho continua a merecer destaque por parte 

do Município, sendo a marca Terras de Oiro um dos elementos mais visíveis do trabalho desenvolvido. A 
pandemia veio revolucionar a forma como o mundo vive e se relaciona e acima de tudo veio acentuar a 
importância do e-commerce. Desta necessidade surge a loja online (www.terrasdeoiro.pt) que, em 
articulação com os empresários do setor agroalimentar, tem vindo a promover e a divulgar os produtos 
regionais, numa altura em que o comércio digital se afirma e conquista cada vez mais utilizadores. O 
volume de vendas nesta plataforma tem sido bastante apelativo e tem representado uma importante ajuda 
para os produtores locais, que integram esta marca.  
 

Para além de adquirir os melhores produtos gastronómicos, através do site da loja online Terras de Oiro 
os visitantes podem também conhecer a oferta turística da região, agendar alojamento, descobrir 
restaurantes e planear experiências de oiro através do património natural e cultural do concelho ou dos 
seus percursos pedestres com paisagens únicas. 
 
 
 

 

http://www.terrasdeoiro.pt/


 
 

– Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão – 
 

2.8. Setor de Apoio ao Desenvolvimento – Proteção Civil 
 

 Elaboração e aprovação do Plano Operacional Municipal / 2022; 
 Implementação dos Programas “Aldeia Segura / Pessoas Seguras” (Definição dos Oficiais de 

Segurança Local / Estabilização da localização dos locais de refúgio e abrigo); 
 Elaboração do procedimento de contratação de prestação de serviços para a manutenção de faixas 

de gestão de combustível da Rede Viária Florestal Municipal/2022; 
 Assessoria nos procedimentos de acompanhamento da atividade relativa ao combate à pandemia 

de Covid-19 realizados a nível municipal; 
 Emissão de pareceres para projetos de (re)arborização ao abrigo do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 

de julho, de acordo com a atual redação; 
 Gestão da Plataforma de registo e autorização de queimas e queimadas a nível municipal; 
 Gestão da Plataforma SOS Vespa e remoção de ninhos de Vespa Velutina detetados no concelho. 

 

2.9. Habitação e Urbanismo/Obras e Projetos Municipais  
 

Obras por administração direta – 17 de fevereiro de 2022 a 18 de abril de 2022 
 

Concluídas: 
 Recuperação de calçadas, passeios, caixas de águas e esgotos, em diversos locais do concelho; 
 Reparação de ruturas nas condutas de água; 
 Montagem e retirada de diversos contadores de água; 
 Lavagem, desinfeção e desmatação dos Reservatórios da água das localidades da Riscada, Juncal, 

Ladeira e Gavião de Ródão; 
 Colocação de gradeamento junto à paragem do autocarro na EN3, em Perdigão; 
 Reconstrução / requalificação dos muros envolventes ao Ed. da antiga escola de Gavião de Ródão;  
 Beneficiação / reparação de abrigos de passageiros das localidades Atalaia, Serrasqueira e Ladeira; 

 Beneficiação do espaço envolvente ao Centro de Saúde, em Fratel; 
 Pintura de gradeamento junto à Estação Arqueológica do Enxarrique; 
 Trabalhos na conduta de abastecimento de água, na Carapetosa; 
 Limpeza do Cabeço de Anta; 
 Limpeza de prédios rústicos do Município. 
 Foi concluída no decurso do mês de fevereiro a requalificação e pavimentação do largo de entrada 

na Foz do Cobrão, uma obra que contemplou a construção de um muro em pedra de delimitação e 
suporte de terras, a aplicação de gradeamentos de proteção em madeira e a pavimentação em 
calçada de granito do largo e espaço de estacionamento junto ao restaurante Vale Mourão. Esta obra, 
realizada através dos serviços de administração direta do Município a qual representou um custo na 
ordem dos 15 mil euros, insere-se num investimento global de recuperação de arruamentos em 
diversas localidades do concelho, que tem vindo a rer realizado nos últimos anos pelo executivo 
camarário. 
 

 

Em curso: 
 Recuperação de calçadas danificadas no concelho; 
 Execuções de ramais de água e saneamento no concelho; 
 Recolha de RSU’s e de Monos; 
 Manutenção e limpeza de cemitérios do concelho; 
 Limpeza e higienização dos reservatórios do concelho; 
 Limpeza de arruamentos, em Vila Velha de Ródão; 
 Manutenção dos espaços ajardinados e dos sistemas de rega; 
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 Plantação e árvores e plantas, em diversas localidades do concelho; 
 Aplicação de herbicida nos arruamentos da sede do concelho; 
 Recolha de animais errantes; 
 Movimentação de terras no espaço para construção do novo Estaleiro Municipal; 
 Substituição do emissário de águas residuais domésticas do Enxarrique; 
 Reparação de calçada, em Tavila; 
 Requalificação de calçada portuguesa, em Ladeira; 
 Manutenção de abrigos de passageiros no concelho; 
 Restauro e pintura de gradeamentos junto ao cemitério, na Avenida da Achada, em V.ª V.ª Ródão; 
 Trabalhos de apoio à construção da rede de gás natural, na sede de concelho; 
 Infraestruturas do loteamento da Tapada do Correio, em Fratel; 
 Infraestruturas do loteamento da Achada (construção de passeios); 
 Trabalhos de deteção de fugas na piscina de Vila Velha de Ródão; 
 Automatização de sistemas de rega dos espaços verdes; 
 Transportes escolares e sociais no concelho; 
 Limpeza de árvores nos terrenos rústicos do município; 
 Limpezas no ribeiro do Enxarrique; 
 Limpeza de caminho de ligação da localidade de Carapetosa ao Rio Ocreza; 
 Ampliação do relvado da piscina municipal de Vila Velha de Ródão; 

 

 

Empreitadas –17 de fevereiro a 18 de abril de 2022 

Obras em fase de concurso 
 Requalificação da Rua Comendador João Martins, em Vila Velha de Ródão; 
 Beneficiação da EM 553 (Perais / Alfrívida / Cebolais de Cima); 
 Beneficiação do CM 1265 (Cebolais de Baixo); 
 Reabilitação de 2 edifícios de habitação - Rua de Santo António, em Vila Velha de Ródão. 

Obras em fase de execução 
 Ligação Pedonal da Avenida da Bela Vista ao Largo do Cemitério; 
 Valorização do Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo; 
 Largo do Lagar, em Fratel; 
 Requalificação da Escola EB 2+3, de Vila Velha de Ródão; 
 Reabilitação e valorização da ribeira do Enxarrique. 

 
 

3. Outras Iniciativas de Interesse – Desenvolvidas/Apoiadas pela Autarquia 
 

 Alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) – Foi publicado, em Diário da República, o aviso 
nº2546/2022, de 07 de fevereiro, referente ao início do novo processo de alteração do Plano 
Diretor Municipal (PDM) de Vila Velha de Ródão, marcando assim o prazo para o período de 
participação preventiva. Os interessados em apresentar sugestões ou observações para esse 
processo, devem fazê-lo por escrito até ao próximo dia 07/03/2022, diretamente no balcão de 
atendimento da Câmara Municipal, por correio eletrónico ou através de carta registada, dirigidos 
ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 
 

 Prémio de Personalidade do Ano – O presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, 
Luís Pereira, foi agraciado no passado dia 3 de março, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, 
com o prémio de Personalidade do Ano na 25.ª Gala do Desporto, um evento promovido pela 
Confederação do Desporto de Portugal. Indicado para esta distinção pela Federação Portuguesa 
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de Motonáutica, pela aposta que tem sido feita nos últimos em prol da diversificação da oferta 
desportiva no município que lidera. 
 

Os prémios atribuídos anualmente pela Confederação do Desporto de Portugal visam assinalar 
as conquistas dos atletas e dirigentes desportivos nacionais, através da atribuição de prémios aos 
melhores desportistas da época finda – nas categorias de atleta masculino, atleta feminino, equipa, 
treinador e jovem promessa –, e homenagear os campeões mundiais e europeus e as 
Personalidades do Ano indicadas pelas diferentes Federações Desportivas.  
 

 Inauguração Loja do Cidadão – A nova Loja do Cidadão de Vila Velha de Ródão foi inaugurada 
na terça-feira, 22 de março, pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, 
Alexandra Leitão, que considerou este equipamento "um modelo ganhador" e que representa a 
presença do Estado em todo o território.  
 

Situada na Rua de Santana, num edifício requalificado e pertencente ao Município de Vila Velha 
de Ródão, a nova Loja do Cidadão representa um investimento de cerca de 330 mil euros (+IVA) 
e reúne no mesmo espaço os serviços do Instituto dos Registo e Notariado, do Instituto da 
Segurança Social, da Autoridade Tributária e Aduaneira e ainda o Espaço Cidadão, que se 
encontrava em funcionamento na sede da Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão. 
 

Esta é a 63.ª Loja do Cidadão do país, sendo intenção do Governo, através do financiamento do 
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), promover a abertura de 300 Espaços Cidadão e de 
mais 20 Lojas de Cidadão até 2026, avançou a ministra da Modernização do Estado e da 
Administração Pública. 
 

Este espaço veio trazer maior conforto e eficiência para os utentes e para os funcionários; 
concentra sinergias e permite um ambiente de trabalho colaborativo entre os serviços estatais; as 
Lojas do Cidadão têm um papel fundamental na transição digital, já que evitam a “exclusão 
daqueles que não conseguem utilizar os serviços online da Administração Pública e aqui 
encontram um apoio presencial que é fundamental. 
 

Este espaço veio dar uma nova centralidade e dinâmica à parte antiga da vila, ao mesmo tempo 
que permitiu a retirada dos serviços da administração central que funcionavam no edifício da 
Câmara Municipal, num 1.º andar, resolvendo assim o problema da dificuldade de acesso para as 
pessoas com mobilidade reduzida.  

 

 Hora do Planeta – No dia 26 de março o Município voltou a associar-se à iniciativa global 
ambiental “Hora do Planeta”, promovida pela organização global de conservação da natureza 
World Wildlife Fund (WWF), uma iniciativa que junta centenas de milhões de pessoas em todo o 
mundo num momento de celebração do compromisso de defesa do planeta Terra. Nesse dia, as 
luzes foram apagadas pelo período de 60 minutos nos espaços mais emblemáticos da sede do 
concelho, nomeadamente, o Edifício dos Paços do Concelho, o Lagar de Varas do Cabeço das 
Pesqueira e a Ponte sobre o Rio Tejo, bem como noutros espaços públicos, como o Parque 
Ambiental do Tejo, num ato simbólico de preocupação ambiental, que teve início na Austrália e 
que percorre todo o globo terrestre. 
 

 Ajuda Humanitária Ucrânia – Os Municípios de Vila Velha de Ródão e de Castelo Branco, 
conjuntamente com diversas entidades, empresas e pessoas em nome individual da região, 
contribuíram para a realização de uma ação solidária que culminou no dia 12 de março, com o 
envio de dois camiões de ajuda humanitária repletos com 50 toneladas de bens essenciais como 
medicamentos, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis, com destino a Medyka, na 
fronteira da Polónia com a Ucrânia. A sua entrega, na Polónia, foi efetuada à ONG "Center for 
Rights Advocacy and Legal Initiatives", que os transportou até Kharkiv, uma das cidades alvo da 
ofensiva russa. 
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Num momento extremamente difícil como o que a Ucrânia enfrenta, não podíamos deixar de unir 
os nossos esforços e mostrar a nossa solidariedade para com a população ucraniana.  
 

Já no dia 30 de março o Município de Vila Velha de Ródão, voltou-se a associar aos Municípios 
do distrito de Castelo Branco e aos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, numa iniciativa que 
culminou com o envio de 6 semirreboques de ajuda humanitária de bens essenciais recolhidos no 
distrito, para entrega naquele país. 
Estes dois pequenos gestos juntaram-se a tantos outros que foram sendo desenvolvidos em vários 
pontos do país e do mundo, os quais procuram minimizar os impactos que a guerra causou nas 
vidas de milhões de pessoas. 
 

 Dia da Unidade e 13.º aniversários da GNR – O Campo de Feiras de Vila Velha de Ródão 
recebeu no dia 28 de março, a cerimónia militar que assinalou o Dia da Unidade e o 13.º 
Aniversário do Comando Territorial de Castelo Branco da Guarda Nacional Republicana (GNR), 
uma iniciativa que contou com a presença do comandante desta unidade, o coronel Albino 
Tavares, e do comandante da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR, o brigadeiro 
general Jorge Goulão, que reafirmaram o compromisso desta força com o reforço da proximidade 
e segurança das populações. Esta cerimónia terminou com a atribuição das medalhas de mérito 
e o desfile das forças em parada, um momento que contou com a participação dos alunos do 4.º 
ano do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão, que marcharam vestidos a rigor com os 
uniformes da GNR. 

 

COVID-19 
 

A Câmara Municipal deu continuidade às medidas excecionais já implementadas e reforçou ainda algumas das já 
existentes, no sentido de prevenir e combater a disseminação da doença COVID-19 e minimizar os seus efeitos. 
Procurou ainda atuar o sentido de minorar as graves consequências económicas e sociais, provocadas por esta 
pandemia. 

Nestes termos, e para além das medidas já implementadas pela autarquia, com o objetivo de minimizar o impacto na 
economia local e utilizando os recursos que esta tem ao seu dispor, foram implementadas diversas medidas e que 
abaixo se descriminam:  

o Tendo em conta o aumento de casos de COVID-19 registados no concelho, no período de referência da 
informação, a autarquia adquiriu e disponibilizou a realização de testes junto da população em geral, dos 
profissionais de saúde, de utentes e profissionais dos lares do concelho, bombeiros e colaboradores do 
município, sempre que se verificou necessária a sua realização, estes foram realizados em colaboração com 
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão. 

o Manteve-se em funcionamento o protocolo “Emergência Abem: Covid-19”, assinado com a Associação 
Dignitude, em virtude do aumento da procura deste apoio, por parte dos munícipes com menores recursos, 
garantindo-se assim o acesso ao medicamento. 

o Mantiveram-se ativos o Plano de Contingência Municipal e o Plano Municipal de Emergência.  
o Mantivemos uma estreita colaboração com as Juntas de Freguesia e as Associações do Concelho, no sentido 

de identificar os munícipes que necessitavam de auxílio. 
o De modo a cumprir o plano de contingência da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de V.ª V.ª 

Ródão, os utentes têm de aguardar no exterior do edifício, muitas vezes em condições climatéricas adversas, 
razão pela qual o Município procedeu à instalação de uma tenda de apoio junto aquela unidade de saúde, 
por forma a garantir condições de espera aos seus Munícipes. 

 
Vila Velha de Ródão, 18 de abril de 2022 
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INFORMAÇÃO NOS TERMOS DO Nº4 DO ART.º 35 DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO  

 

RECURSOS HIERÁRQUICOS E PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES 
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NOTA: À data de elaboração da presente informação não se havia registado qualquer alteração ao estado dos 
processos indicados na informação de 25/02/2022 
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LISTAGEM DE PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÍRCULO DE LISBOA 
 

Proc. 9/06.0 BELRS – processo em que é réu o Município de VV Ródão e autor Fernando Pereira 

Rodrigues, Lda, sendo reclamado o pagamento de 113.655.47 euros, acrescido de juros legais, 

existindo uma sentença favorável em 21/09/2010 a favor do Município, tendo existido um recurso 

para o Tribunal Central Administrativo Sul, em que ditou acórdão favorável ao autor, mas não é 

possível fazer o pagamento uma vez que o autor – Firma - tem a atividade fechada, bem como a 

mesma foi liquidada e encerrada, e esta já não existe, como tal não é possível fazer qualquer 

pagamento. Foi instaurado a Execução da sentença – Processo 9/06.0BELRS-A – Foi feita oposição 

a execução, aguarda-se decisão. 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE CASTELO BRANCO 
 

Proc. 113/17.0 BECTB – processo instaurado contra o Município sendo o autor Incentivos Outdoor 

– Eventos Desportivos Unipessoal, Lda, foi feita contestação, valor do processo 30.000.01, estando 

a aguardar pela marcação do julgamento. 
 

Proc.230/20.9BECTB – processo instaurado pelo Município contra Bruno Miguel Alcarpe da 

Silva, peticionando a devolução de subsídio atribuído ao réu, no valor de 2.500,00€, aguardando-se 

os seus posteriores trâmites. 
 

Proc. 216/21.6 BECTB – Autor: Município de Vila Velha de Rodão, Réu: Autoridade Tributária e 

Aduaneira, valor da acção 35 729,75 €, foi feito a petição inicial e réplica, aguarda-se que seja 

marcado julgamento, ou sentença. 
 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE CASTELO BRANCO 
 

Proc. 1980/19.8T8CTB – processo instaurado pelo Município contra os Incentivos Outdoor – 

Eventos Desportivos Unipessoal, Lda, peticionando uma indemnização por danos no valor de 

91.673,22 €, aguardando-se a contestação da firma e seus posteriores trâmites. 

 

Cumpre ao signatário dar conta: 

• Que o Município nada lhe deve; 

• Que são incomensuráveis os “prognósticos” e datas de possível resolução dos processos em 

curso; 
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• Que todos os processos indicados aguardam por prolação de sentença; 

• Que os processos cujo valor reclamado não vem indicado, não são quantificáveis; 

 

É tudo quanto posso dar conta à firma de SROC. 

 

Castelo Branco, 01 de Fevereiro de 2022 

 

O Advogado 

 

 

 

 

Miguel Costa e Silva 

Céd. Prof n.º 4080-c 

CF n.º 200884824 

 

 

 

Miguel 

Costa e Silva

Assinado de forma digital 

por Miguel Costa e Silva 

Dados: 2022.02.01 

17:11:19 Z



Exmos. Senhores
PALM SROC
Rua de Júlio Dinis, n.º 247, 6.º, Sala 10/11
4050-324 Porto

Coimbra, 25 de Janeiro de 2022

Assunto: Informações relativas ao Município de Vila Velha de Ródão.

Exmos. Senhores

Serve a presente missiva para remeter as informações solicitadas por Vossas
Exas. relativamente aos processos judiciais que nos estão confiados e nos quais o
Município de Vila Velha de Ródão figura como Parte:

1 – Processos judiciais em curso nos quais o Município de Vila Velha de Ródão figura
como Parte:

N.º Processo Tribunal Partes Tipo de Ação Valor Estado

Proc. n.º
195/18.7BECTB

Tribunal
Administrat
ivo e Fiscal
de Castelo

Branco

Autoras: Cálculo
de vanguarda,

S.A. e
BIOENERGY,

BIOE - Sociedade
de Produção de

Energia, S.A.

Réu: Município de
Vila Velha de

Ródão

Ação
Administrativa

30.000,01€ Aguarda
prolação de
despacho
saneador
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Proc. n.º
134/18.5BECTB

Tribunal
Administrat
ivo e Fiscal
de Castelo

Branco

Autora:
BIOENERGY,

BIOE - Sociedade
de Produção de

Energia, S.A.

Réu: Município de
Vila Velha de

Ródão

Ação
Administrativa

30.000,01€ Aguarda
prolação de
despacho
saneador

Proc. n.º
423/20.9BECTB

Tribunal
Administrat
ivo e Fiscal
de Castelo

Branco

Autor: Município
de Vila Velha de

Ródão

Réu: Ministério do
Ambiente e da
Ação Climática

Contrainteressad
a: BIOENERGY,

BIOE - Sociedade
de Produção de

Energia, S.A.

Ação
Administrativa

30.000,01€ Finda a fase dos
articulados,

aguarda
despacho

judicial quanto
à requerida

suspensão da
instância, pela

Contrainteressa
da

Processo n.º
184/21.4BECTB

Tribunal
Administrat
ivo e Fiscal
de Castelo

Branco

Autor: Emilio
Antonio Pérez

Jiménez

Réu: Município de
Vila Velha de

Ródão

Ação
Administrativa

(Responsabilida
de Civil)

43.748,95€ Aguarda
prolação de
despacho
saneador

Processo n.º
185/21.2BECTB –

S1

Tribunal
Administrat
ivo e Fiscal
de Castelo

Branco

Autora:
BIOENERGY,

BIOE – Sociedade
de Produção de

Energia, S.A.

Réu: Ministério do
Ambiente

Interveniente
Acidental:

Município de Vila
Velha de Ródão

Ação
Administrativa

30.000,01€ Em recurso
junto do TCAN

1.1 – No que diz respeito aos valores a receber ou a pagar pelo Município de Vila Velha de
Ródão, com exceção do Processo n.º 184/21.4BECTB (Ação Administrativa de
responsabilidade civil), por se tratarem de processos de natureza impugnatória de atos
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administrativos e respeitantes, portanto, a bens imateriais e de valor indeterminável, não
se equacionam valores a receber ou a pagar pelo N/ Constituinte (exceto a título de custas
processuais).

2 – Não são expectáveis quaisquer responsabilidades financeiras sobre o nosso
Constituinte decorrentes dos processos elencados, pelos motivos expostos, com exceção
do sobredito Processo n.º 184/21.4BECTB (Ação Administrativa de responsabilidade
civil), no qual, num juízo cauteloso de prognose, podemos situar as mesmas em 50% do
valor da ação.

3 – Não detemos, nem temos conhecimento que outras Entidades detenham, qualquer
direito, título ou outro bem da propriedade do Município de Vila Velha de Ródão.

4 – A 31 de Dezembro de 2021 não nos é devida qualquer importância pelo Município de
Vila Velha de Ródão.

Sem mais de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Carolina Cepeda
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