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

levada a efeito aos vinte nove dias do mês de Setembro de dois mil e 

seis_____________________________________________________________________________ 

---------Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de dois mil e seis, 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 da 2ª Revisão aos 

Documentos Previsionais de 2006;----------------------------------- 
---- 3-Apreciação, discussão e eventual aprovação da aplicação, no 

ano de 2007, da Taxa Municipal de Direitos de Passagem;------------ 
---- 4-Apreciação, discussão e eventual aprovação da fixação da 

Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis;--------------------------- 
---- 5-Apreciação, discussão e eventual aprovação do lançamento de 

derrama;----------------------------------------------------------- 
---- 6-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,  na  redacção  dada  pela  Lei 

nº5-A/2002, de 11 de Janeiro;-------------------------------------- 
---- 7-Outros assuntos de interesse para o Município;-------------- 

---- 8-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  

representação da Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão, pela  

Secretária  da mesma - Maria Adelaide Esteves A. Caçador.----------  

---- Deu conhecimento da correspondência dirigida à Assembleia 

Municipal que será arquivada, ficando à disposição dos presentes 

para eventual consulta.-------------------------------------------- 

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



 

 

 

 

 

 

 

---- Procedeu-se à leitura da Acta da sessão ordinária de 30 de 

Junho de 2006, vindo a ser aprovada por maioria.-------------------

---- Procedeu-se, por voto secreto, à eleição do representante das 

Juntas de freguesia do município no XVI Congresso (extraordinário) 

da A.N.M.P., a realizar no dia 4 de Outubro, no Pavilhão Atlântico, 

em Lisboa, verificando-se a eleição de Luís Manuel Dias Cardoso, 

Presidente da Junta de Freguesia de Fratel.------------------------ 

---- O membro António Carmona, em nome da bancada Socialista 

apresentou uma Moção sobre o Projecto de Lei das Finanças Locais, 

vindo a ser admitida por unanimidade e junta aos documentos desta 

sessão que, após votação, igualmente foi votada por unanimidade.--- 

---- Também o membro Manuel Barreto, apresentou uma Moção sobre o 

Projecto de Lei das Finanças Locais, vindo a ser admitida por 

unanimidade a sua entrada e junta aos documentos desta sessão que,   

após votação, foi rejeitada por 12 votos contra, 4 abstenções e 3 a 

favor.------------------------------------------------------------- 

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

explicou que a bancada Socialista votou contra porque, apesar do 

objectivo da Moção apresentada pelo membro Manuel Barreto ser com 

toda a certeza, o mesmo da apresentada pela bancada Socialista, os 

métodos para alcançá-los eram manifestamente diferentes, 

nomeadamente, no que diz respeito ás formas de luta apresentadas  

pela ANMP e que a Moção da CDU apoiava e a do PS não e também ao 

Fundo Social Municipal que, a CDU, diz estar  contra e a bancada  

Socialista achar que era das poucas coisas positivas desta Lei.---- 
---- 2-Apreciação, discussão e eventual aprovação da 2ª Revisão aos 

Documentos Previsionais de 2006;----------------------------------- 

----  A srª Presidente da Câmara Municipal explicou que esta 

Revisão  deveu-se  essencialmente ao facto de ter sido aprovada uma 
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candidatura para funcionamento futuro de um espaço Internet na Casa 

de Artes e Cultura do Tejo e a necessidade de cabimentar essas 

verbas bem como a despesa.----------------------------------------- 

---- O membro Fernando Roma questionou a srª Presidente se haveria 

alguém a orientar o espaço da Internet tendo sido informado que a 

candidatura contemplava a possibilidade da existência de um monitor 

para acompanhar todo esse espaço.---------------------------------- 

---- Foi posta à votação a Revisão referenciada neste ponto, vindo 

a ser aprovada por unanimidade.------------------------------------ 

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

ano de 2007, da Taxa Municipal de Direitos de Passagem;------------ 

---- Após alguns esclarecimentos pela srª Presidente e pelo 1º 

Secretário da Assembleia sobre a taxa em apreciação, o membro 

Manuel Barreto não concordou com a sua aplicação, manifestando que 

iria votar contra por não concordar com ela.----------------------- 

---- Procedeu-se à votação, sendo aprovada por maioria com 18 votos 

a favor e 1 voto contra.-------------------------------------------  

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

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

---- A srª Presidente informou que as percentagens propostas eram 

iguais ás aprovadas no ano passado para 2006, ou seja, 0,6% para os 

prédios urbanos e 0,4% para os prédios urbanos avaliados nos termos 

do CIMI.----------------------------------------------------------- 

---- Não havendo intervenções neste ponto, foi posta a votação a 

aplicação desta taxa, sendo aprovada com 18 votos a favor e 1 

abstenção.---------------------------------------------------------  

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



 

 

 

 

 

 

 

---- 5-Apreciação, discussão e eventual aprovação do lançamento de 

derrama;----------------------------------------------------------- 

---- Foi explicada pela srª Presidente da Câmara a necessidade de 

reforço da capacidade financeira da autarquia pela previsão de 

quebra da mesma resultante da aplicação da nova Lei das Finanças 

Locais e o executivo entendera aprovar e apresentar à Assembleia a 

proposta para ser aplicada uma DERRAMA, no valor de 8%, para o ano 

de 2007.----------------------------------------------------------- 

---- O membro Vítor Ramos questionou se havia previsão das receitas 

a arrecadar com esta taxa, ao que a Srª Presidente afirmou que, era 

a primeira vez que a derrama iria ser lançada, não havendo ainda 

qualquer previsão nesse sentido.----------------------------------- 

---- O membro Manuel Barreto, afirmou que achava a taxa da derrama 

um pouco exagerada, principalmente, para as pequenas empresas 

podendo levar a uma desertificação do parque industrial, ao que a 

srª Presidente referiu que, até agora, a autarquia nunca lançara a 

derrama e tal, não fora factor de mais instalações industriais no  

concelho.---------------------------------------------------------- 

---- Não havendo mais intervenções, foi o lançamento da derrama 

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

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta.---------------- 
---- 6-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, na redacção dada pela Lei nº5-

A/2002, de 11 de Janeiro;------------------------------------------ 

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

informação escrita evidenciando no nº1, a situação financeira, 

nomeadamente, os valores da receita cobrada de 5.329.940,55 €, dos 

pagamentos efectuados de 4.536.090,87 € e do saldo de 794.119,04 €, 
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bem como, no nº2, a descrição das principais actividades 

desenvolvidas pela autarquia nesse período.------------------------ 

---- A srª Presidente da Câmara informou que, no Verão, tinha 

havido grande afluxo às Piscinas Municipais de V. V. Ródão e Fratel 

no número de catorze mil entradas e a afluência ás sessões de 

cinema rondaram uma ocupação média da sala de 22,7%. Referiu-se à 

aprovação da candidatura do Geoparque da Meseta Meridional, e 

informando que fora aprovada a candidatura das Portas de Ródão a 

Património Natural Nacional, aguardando-se agora os trâmites legais 

para conclusão deste processo.------------------------------------- 

---- O membro Fernando Roma questionou, para quando, a entrada em 

funcionamento da nova conduta de ligação à Atalaia, respondendo a 

srª Presidente que se previa para o próximo mês de Outubro.-------- 

---- Às diversas observações efectuadas pelo  membro José Paulino e  

pelo Presidente da Junta de Freguesia de Fratel, sobre o 

abastecimento e a qualidade da água a algumas localidade do 

concelho, em particular na freguesia de Fratel, a srª Presidente 

afirmou que a autarquia estava empenhada em resolver essas  

situações mas que, não se podia fazer tudo de uma só vez, sendo 

salientado pelo sr. Vice-Presidente o grande esforço feito pelo 

município nesse sector e que, nos últimos meses, as análises da 

água para consumo humano apresentavam resultados excelentes.------- 

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

---- O membro Fernando Roma questionou a srª Presidente se já 

existe algum desenvolvimento quanto à zona do cais fluvial do Tejo 

face ao mau ambiente decorrente da pesca do lagostim tendo sido 

respondido que não, mas, havia já maior cuidado e colaboração por 

parte dos pescadores e mais vigilância pela GNR.------------------- 

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



 

 

 

 

 

 

 

solicitou informação sobre a revisão do PDM tendo o Vice-Presidente 

respondido que já tinha sido adjudicada a uma empresa e que esta já 

se encontrava a efectuar todo um trabalho de caracterização do 

concelho, estando a autarquia a adquirir a cartografia necessária 

para tal revisão.-------------------------------------------------- 

---- O sr. Manuel Barreto solicitou que, a Câmara Municipal, 

providenciasse junto da EDP a retirada dos suportes dos postes que 

se encontram nas habitações e que estão desactivados, bem como a 

resolução dos estacionamentos na Rua de Santana que, após a sua 

requalificação, não tinham sido salvaguardadas as saídas das 

garagens das moradias aí existentes, o que impedia, por vezes, os 

seus moradores de saírem com as viaturas.--------------------------

---- O membro Joaquim  Morgado,  colocou  três  questões,  sendo  a 

primeira sobre em que situação se encontrava a constituição da 

comissão de acompanhamento ambiental aqui proposta e aprovada numa 

anterior sessão, em segundo lugar e no seguimento de declarações da 

srª Presidente, onde estava prevista a localização da terceira zona 

industrial de V. V. Ródão e, finalmente, se já tinha sido 

comunicado ao Director das Estradas de Portugal a situação das 

lombas existentes na estrada que liga V. V. Ródão a Alvaiade, que 

estavam cada vez mais acentuadas, colocando em perigo a circulação 

rodoviária naquela via.-------------------------------------------- 

---- A srª Presidente da Câmara, informou que já tinha realizado 

uma reunião com os administradores da Celtejo, informando-os da 

criação da comissão e que, a autarquia, iria encomendar um estudo a 

um gabinete independente para uma melhor informação sobre o que se 

passa no nosso concelho em relação à questão ambiental, e logo que, 

tivesse resultados, informaria a Assembleia. Sobre a criação da 

terceira zona industrial  em V. V. Ródão informou que, já se estava 
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a trabalhar nisso, já tinham sido adquiridos alguns terrenos e 

também daria com dados mais concretos as necessárias informações.   

Em relação ás lombas da estrada informou que já tinha tido uma 

reunião onde expusera o problema e que estava a aguardar a sua 

solução.----------------------------------------------------------- 
---- 8-Período de intervenção nos termos do artº 19º do Regimento;- 

---- Neste ponto, interveio o sr. Fernando Cardoso, morador em Vila 

Velha de Ródão, e referiu-se ao mau estado e falta de limpeza das 

sarjetas e grelhas na parte alta da vila e também chamando a 

atenção para as faltas de sinalização de trânsito adequada e de 

estacionamento abusivo e de limpeza das ervas na zona histórica 

desta vila.-------------------------------------------------------- 

---- Às questões formuladas por aquele munícipe, a srª Presidente, 

respondeu que iriam ser substituídas as grelhas e proceder-se à 

Limpeza das sarjetas e que se iria a averiguar sobre os 

estacionamentos indevidos. Sobre a falta de sinalização já tinha 

sido verificada e seria, em breve, resolvida.----------------------  

---- O sr. Acácio, morador em Vilas Ruivas, questionou a srª 

Presidente, para quando o arranjo e alargamento de uma rua sita em 

Vilas Ruivas junto ao acesso à Fonte das Virtudes, bem como o 

arranjo da estrada de acesso V.V. Ródão/Vilas Ruivas que se 

encontrava em muito mau estado.------------------------------------ 

---- O sr. Vice-Presidente respondeu às questões formuladas pelo 

sr. Acácio que as mesmas já estavam agendadas e seriam resolvidas à 

medida do que fosse possível.-------------------------------------- 

---- Não havendo mais intervenções neste ponto, O sr. Presidente da 

Assembleia Municipal deu 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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