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

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

seis_____________________________________________________________________________ 

---------Aos trinta dias do mês de Junho 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 da ratificação do Protocolo entre a 

Câmara Municipal e o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento 

de Vila Velha de Ródão;-------------------------------------------- 
---- 3-Apreciação, discussão e eventual aprovação da contratação de 

Empréstimo para Investimento;-------------------------------------- 

---- 4-Apreciação, discussão e eventual aprovação do Regulamento 

Municipal para atribuição de Bolsas de Estudo;--------------------- 
---- 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, na redacção dada pela Lei nº5-

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

---- 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 presente, verificando-se as 

faltas de José António Paulino e Vítor Fernando Carmona Ramos e a 

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

Secretária Maria Adelaide Esteves A. Caçador. Foi dado conhecimento 

aos membros da correspondência recebida que será arquivada, ficando 

à disposição para consulta.----------------------------------------

---- Procedeu-se à leitura da Acta da sessão ordinária de 28 de 

Abril de 2006, vindo  a  ser  aprovada  por maioria, com 15 votos a 



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

favor e 2 abstenções.---------------------------------------------- 

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

---- O sr. Presidente deu conhecimento do pedido de suspensão por 

60 dias remetido pelo membro José António Paulino, o qual foi 

aceite.------------------------------------------------------------ 

---- Em seguida foi apresentado para ratificação, o Protocolo 

celebrado entre a Câmara Municipal e a empresa Águas do Centro, 

tendo a Presidente da Câmara explicado que havendo localidades sem 

abastecimento de água ainda, esse documento vinha no sentido de 

poder aquela empresa mandar executar os projectos para 

abastecimento de água em baixa, sem custos para a Autarquia.------- 

---- O sr. Roma pediu esclarecimento sobre uma alínea do Protocolo 

referente ao estabelecimento de tarifas ao consumidor final, 

respondendo a srª Presidente que, de momento, essa alínea não era 

aplicável, porque o projecto teria de ser elaborado, aprovado e 

financiado e posteriormente se definiriam as condições. Questionou 

também o Presidente da Junta de Sarnadas de Ródão, se o Protocolo  

abrangia também o saneamento básico sendo isso confirmado pela srª 

Presidente.-------------------------------------------------------- 

---- Não havendo mais intervenções, foi posto à votação a 

ratificação do Protocolo tendo sido aprovada por unanimidade.------ 

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

---- O Presidente da Junta de Sarnadas de Ródão alertou ainda para 

a falta de limpeza do mato das bermas das estradas e caminhos do  

concelho e para o perigo que daí possa advir.--------------------- 
---- 2-Apreciação, discussão  da  ratificação do  Protocolo entre a 

Câmara Municipal e o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento 

de Vila Velha de Ródão;-------------------------------------------- 

----  A  srª  Presidente   da   Câmara Municipal,  explicou  que  a 
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assinatura deste Protocolo devia-se ao facto do facto do CMCD estar 

já a gerir as actividades desportivas, recreativas e de lazer,  

seria conveniente que passasse aquela entidade também a assumir a 

gestão das infra-estruturas das Piscinas Municipais de Fratel e V. 

V. Ródão, transferindo-se para a mesma  as verbas orçamentadas.---- 

---- Procedeu-se em seguida à votação, sendo aprovada por 

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

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

Empréstimo para Investimento;-------------------------------------- 

---- A srª Presidente da Câmara Municipal, explicou que no 

seguimento de uma candidatura já aprovada para requalificação de 

espaços e infra-estruturas situados em zonas históricas e destinada 

à reestruturação do edifício do CMCD para um Centro de 

Interpretação da Arte Rupestre, passando a biblioteca que neste 

momento funciona neste edifício para um novo, a construir junto à 

Casa de Artes e que, ainda não está pronto, desenvolveu a Autarquia 

esforços para poder alterar o objectivo da candidatura, o que se 

conseguiu, mantendo-se o financiamento inicial mas, utilizando-o na 

requalificação do espaço onde irá ser construído o loteamento da 

Fonte da Escola, sendo por isso necessário efectuar este empréstimo 

para dar andamento a todo este processo.--------------------------- 

---- Não havendo intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado a 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade.----------------------  

---- A presente apreciação foi aprovada em minuta.----------------- 
---- 4-Apreciação, discussão e eventual aprovação do Regulamento 

Municipal para atribuição de Bolsas de Estudo;--------------------- 

---- À questão colocada pelo membro Paulo Roberto, sobre a alínea 

que  refere  que o bolseiro  tem que se comprometer a exercer a sua 



 
 

 

 

 

 

 

actividade no Concelho, no caso de o não conseguir teria de 

devolver tudo o que teve até ao momento, o sr. Presidente da 

Assembleia Municipal responde que terão que ser analisados os casos 

e de certeza que imperaria o bom senso.---------------------------- 

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

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

---- 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, na redacção dada pela Lei nº5-

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

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

informação escrita evidenciando no nº1, a situação financeira, 

nomeadamente, os valores da receita cobrada de 4.023.310,28 €, dos 

pagamentos efectuados de 3.317.694,39 € e do saldo de 705.885,52 € 

e no nº2, a descrição das principais actividades desenvolvidas nos 

diversos sectores da Autarquia.------------------------------------ 

---- A srª Presidente deu conhecimento da carta enviada pelo 

gabinete do Sr. Presidente da República onde agradecia a forma como 

fora recebido e tratado aquando da sua visita a este concelho, 

aproveitando para também em seu nome, agradecer a todos os que 

tiveram presentes. Esclareceu que os Bombeiros Voluntários de V. V. 

Ródão tinham sido convidados para estarem presentes na recepção ao 

sr. Presidente da República, porém, devido ás circunstâncias 

inerentes  aos seus deveres,  não tinham podido comparecer.-------- 

---- Deu ainda conhecimento da reunião que tivera com o sr. 

Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Pescas solicitando-

-lhe a concessão da bacia do Tejo, com vista a que a Câmara pudesse 

ter alguma intervenção, tais como, na organização e regularização 

da pesca ao lagostim que põe, por vezes,  em risco a navegabilidade 
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e bem assim a higiene do rio e do cais adjacente.------------------ 

---- Informou ainda que a X Feira de Actividades Económicas e 

Tradicionais de Cooperação Transfronteiriça fora um êxito.--------- 

---- Também transmitiu que se encontrava em preparação o 

intercâmbio de jovens de V. V. Ródão com os de Mondeville, que iria 

decorrer em Julho, pretendendo com isso estreitar os laços entre 

estas duas localidades.-------------------------------------------- 

---- Deu conhecimento de uma petição assinada por vários 

proprietários de terrenos sitos na zona do Açafal que não estavam a 

beneficiar do novo regadio já em funcionamento e que já solicitara 

uma reunião com o Director da DRABI de modo a se resolver a 

situação.---------------------------------------------------------- 

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

questionou a srª Presidente quanto ás sessões de cinema que se 

iniciaram na Casa de Artes que, se não seria possível, colocar 

placares informativos em várias aldeias para uma maior e melhor 

visibilidade dessa informação e outras tendo a srª Presidente 

respondido que as Juntas poderiam fazer o que fosse melhor.-------- 

---- O sr. Manuel Barreto, perguntou sobre a situação da energia 

eólica e manifestou a sua satisfação quanto à informação que a srª 

Presidente dera sobre a petição apresentada por alguns 

proprietários de terrenos sitos na zona do Açafal, propondo 

inclusive a criação de uma Associação de Regantes para evitar 

abusos nas regas, tendo a Srª Presidente respondido que se iria  

dentro em breve, começar a desenvolver o processo para a instalação 

de um aerogerador na serra do Perdigão, mas que, sobre a Associação 

de Regantes já existia, podendo não funcionar devidamente, mas que,  

seria um assunto a abordar com o Director da DRABI na reunião que 

já solicitara.----------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

---- À questão posta pelo Presidente da Junta de Freguesia de 

Sarnadas de Ródão, sobre em que ponto é que estava a revisão do 

PDM, o sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal respondeu que já 

tinha sido feita a consulta às empresas e que estava, nesse 

momento, na fase de qualificação da empresa que iria fazer a 

execução desse Plano.---------------------------------------------- 

---- Por fim, sob proposta da srª Presidente da Câmara Municipal, 

todos os presentes na Assembleia fizeram um minuto de silêncio pela 

morte do sr. José Cardeiro Faria, antigo vereador desta Autarquia.- 
---- 6-Outros assuntos de interesse para o Município;-------------- 

---- O sr. Manuel Barreto, referiu o facto de ter passado por este 

concelho uma prova automobilística todo-o-terreno que deixou os 

caminhos em muito mau estado, questionando se houve alguma 

comparticipação por parte da organização deste evento para a 

reparação dos mesmos.---------------------------------------------- 

---- A secretária da Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão, 

informou que estava a proceder à reparação desses caminhos com a 

colaboração da Autarquia, informando Presidente da Junta de 

Freguesia de Sarnadas de Ródão, que a Autarquia tivera uma reunião 

com as juntas na qual comunicou que o organizador se 

responsabilizava por todos os danos adjacentes à prova, informação 

esta confirmada pela srª Presidente que acrescentou que apesar 

desta garantia ainda não tinham efectuado qualquer reparação tendo 

a Autarquia avançado com a colaboração das juntas, na reparação 

destes caminhos.--------------------------------------------------- 

---- No seguimento da intervenção do sr. Roma na qual se referiu à 

livre circulação pelos caminhos municipais de moto4 que além de 

estragarem os caminhos põem em risco as pessoas, o Presidente da 

Junta  de  Sarnadas de Ródão afirmou que os caminhos camarários são  
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de livre circulação não se podendo impedir as pessoas de os 

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

---- O Comandante dos Bombeiros Voluntários de V. V. Ródão, no 

seguimento do que já foi dito pela srª Presidente da Câmara 

Municipal, esclareceu que a não presença de elementos deste comando 

na recepção ao sr. Presidente da República, deveu-se única e 

exclusivamente ao estado de prevenção em que esta corporação se 

encontrava, lembrando também que como a maioria dos elementos do 

corpo de bombeiros trabalha e tendo esta cerimónia ocorrido num dia 

de semana e à hora em que ocorreu, seria de todo impossível haver 

uma representação da corporação, frisando no final que nem ele nem 

qualquer elemento do corpo de bombeiros de V. V. Ródão, têm algo 

contra a Câmara Municipal, a srª Presidente ou qualquer membro 

desta Autarquia.--------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de V. V. Ródão, no seguimento das declarações 

do Comandante desta corporação acrescentou que os Bombeiros não 

vivem para os subsídios mas sim, porque, as pessoas precisam deles, 

comentando o facto de que por vezes os assuntos não são discutidos 

nos locais próprios, por isso estava presente e receptivo a 

qualquer questão que lhe fosse colocada sobre a Associação ou sobre 

o corpo dos Bombeiros, de modo a que tudo se esclarecesse e pela 

defesa do bom nome da Associação dos Bombeiros e inclusive da 

Autarquia.--------------------------------------------------------- 

---- 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.-------- 


