APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012
Os Documentos Previsionais para o Ano Financeiro de 2012 foram elaborados
de acordo com as regras definidas no POCAL
Autarquias Locais

—

—

Plano Oficial de Contabilidade das

no cumprimento do Decreto-Lei n.° 54-A/99, de 22 de Fevereiro.

A estrutura destes documentos é organizada por Funções de acordo com o
Classificador Funcional do POCAL.
O Orçamento foi produzido na observância das regras previsionais constantes
no POCAL, alteradas pelo Decreto-Lei n.° 84-AJ2002, de 5 de Abril. A classificação
económica apresentada no Orçamento resulta da aplicação do Decreto-Lei n.° 26/2002,
de 14 de Fevereiro.

Enquadramento
Numa conjuntura europeia claramente desfavorável, o nosso país atravessa uma
das mais graves crises económicas desde a Segunda Guerra Mundial.
Perante a redução drástica das transferências do Orçamento de Estado, a Câmara
Municipal de Vila Velha de Ródão é forçada, à semelhança da maioria das autarquias, a
reduzir encargos relativos a projectos de investimento e prestações de serviços.
O rigor a que sempre vos habituámos na elaboração dos Documentos
Previsionais exige-nos uma atenção acrescida perante a situação dificil que agora
atravessamos. Para nós, as pessoas estão primeiro, e por elas continuaremos a dar
prioridade às funções sociais, que sempre têm sido contempladas nos sucessivos
orçamentos autárquicos com a maior fatia de dotação financeira.
O Orçamento para 2012 considera uma verba global de €11.482.866,00,
superior em €1.322.158,00 relativamente ao orçamento de 2011.
As Grandes Opções do Plano (GOP) somam um valor de €11.983.485,83 com
uma dotação definida de €8.290.595,00, cabendo ao Plano Plurianual de Investimento
(PPI) uma verba de €9.860.577,83 com financiamento definido de €6.167.687,00, e ao
Plano de Actividades Municipais (PAM) a quantia de €2.122.908,00.
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O quadro das áreas funcionais apresentado abaixo [Resumo das GOP por
função] mostra que, ao contrário do orçamento de 2011, as funções sociais (50,5%) são
aquelas que alcançam maior relevância nas GOP, seguidas das funções económicas
(4 1,9%).
Resumo das GOP por função

Montante (Euros)

Funções gerais

472.150,00 €

Funções sociais

6.050.435,83 €

Funções económicas

5.025.517,00 €

Outras funções

435.383,00 €

Total

11.983.485,83€

Para o ano de 2012, no Plano Plurianual de Investimento (PPI) estão previstos
investimentos no valor máximo de €6.167.687,00. No quadro seguinte [Resumo do PPI
por função] pode-se constatar que as funções económicas assumem o montante mais
elevado, ascendendo a 63,5% do total do investimento da autarquia, seguidas das
funções sociais, que atingem apenas 30,6%. Destacam-se as dotações definidas relativas
aos investimentos nos Transportes Rodoviários (€3.876.220,00), na Protecção,
Conservação e Valorização do Património Natural (€818.000,00), na Cultura
(€453.000,00), no Desporto, Recreio e Lazer (€358.500,00) e no Ordenamento do
Território (€113.500,00).
Resumo do PPI por função

Montante (Euros)

Funções gerais

362.800,00 €

Funções sociais

1.887.500,00 €

Funções económicas

3.917.387,00 €

Total

6.167.687,00 €

O Plano de Actividades Municipais (PAM) prevê custos de €2.122.908,00 para
o ano de 2012. No quadro das áreas funcionais [Resumo do PAM por função]
verificamos que as funções sociais correspondem a 60,3% das despesas, salientando-se,
entre estas, as verbas destinadas à Segurança e Acção Social (€451.276,00) e à
Habitação e Serviços Colectivos (€451.500,00), que incluem o Abastecimento de Água
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(€310.000,00). Em relação aos Serviços Culturais, o sector da Educação e o sector da
Cultura

serão

contemplados

com

verbas

de

€179.080,00

e

€119.000,00,

respectivamente.
Resumo do PAM por função

Montante (Euros)

Funções gerais
Funções

sociais

78.100,00 €
(segurança,

acção

social,

1.280.575,00 €

abastecimento de água, educação, cultura)
Funções económicas

328.850,00 €

Outras funções

435.383,00 €

Total

2.122.908,00 €

FUNÇÕES GE1~AIs

Em 2012, a Câmara Municipal continuará a investir na Qualificação
Profissional dos seus funcionários, com 11 cursos de formação financiados pelo
Programa Operacional de Potencial Humano (POPH) a desenvolver no âmbito da
Qualidade e do SIADAP. Este plano de formações foi parcialmente desenvolvido em
2011, alargando-se agora até finais de 2012.
No âmbito da Protecção Civil e Luta contra Incêndios, a Câmara Municipal
continuará a implementar as acções previstas no Plano Operacional Municipal e no
Plano Municipal de Defesa da Floresta, designadamente a limpeza de faixas de
combustível na rede rodoviária, a beneficiação dos estradões e caminhos florestais e a
participação no simulacro que se realiza anualmente em parceria com o Agrupamento
de escolas de Vila Velha de Ródão, os Bombeiros Voluntários e a Guarda Nacional
Republicana.
FUNÇÕES SOCIAIS

Educação
Em 2012, a Câmara Municipal pretende continuar a investir na melhoria da rede
de transportes escolares. O serviço gratuito diário V.V.Ródão—C.Branco—V.V.Ródão
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será mantido em apoio aos alunos do ensino secundário. Para os alunos do ensino préescolar e básico, o transporte gratuito continuará a ser assegurado entre as várias
localidades e Vila Velha de Ródão.
Em relação aos serviços de apoio à família serão mantidos a alimentação escolar,
o acompanhamento extra-curricular, a ocupação dos tempos livres e a componente de
apoio à família. As actividades extra-curriculares manter-se-ão nas valências
obrigatórias (Inglês e Educação Física), e na área das Actividades Lúdico-Expressivas
(Ensino experimental das Ciências e TIC). No âmbito do Projecto Educativo, a
autarquia manterá, a exemplo de anos anteriores, o seu apoio.
Em parceria com a Associação de Pais e o Agrupamento de Escolas, a Câmara
Municipal desenvolve outros projectos ao nível dos vários ciclos de ensino.
Acção Social
A Câmara Municipal continuará a investir recursos importantes no apoio social à
população sénior, aos mais desfavorecidos, e aos jovens e às famílias que desejarem
fixar-se no concelho, através dos vários programas de apoio criados em 2010 e 2011.
A população sénior continuará a beneficiar dos Apoios Sociais a Idosos (em
particular o Cartão do Idoso, o Cartão Social e os transportes gratuitos) e dos Apoios
financeiros às IPSS, além da Jornada das Gerações de Ródão.
Os estratos mais desfavorecidos continuarão a ser contemplados pelo Programa
de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, para além do suporte do Banco de
Voluntariado e da Loja Social de Vila Velha de Ródão que continuará a funcionar no
edificio junto à Câmara Municipal, mantendo-se aberta ao público, em 2012. Em 2011,
prestou serviço a inúmeras famílias, sobretudo na distribuição de alimentos, de
vestuário e calçado. Em 2012, prevê-se ainda a criação de um Banco de Livros para
Apoio Escolar.
Ordenamento do Território
A Revisão do Plano Director Municipal está em curso, tendo sido finalizados e
aprovados os estudos de caracterização e os objectivos estratégicos para o próximo
decénio, que definem o âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica do PDM. O
Relatório Ambiental e a Proposta de Plano estão a ser analisados e serão apresentados à
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da região Centro, ainda em 2011,
prevendo-se a sua discussão pública para o primeiro trimestre de 2012.
No Saneamento e Abastecimento de Água, continuaremos a proceder à
modernização e requalificação das infra-estruturas. Actualmente, no que respeita ao
abastecimento de água, a cobertura do concelho é total. Na aldeia de Vilas Ruivas está
em curso a ligação à rede pública e prevê-se alteração semelhante em Gardete,
beneficiando estas duas povoações desta ligação aos recursos hídricos da Barragem da
Marateca. Os encargos com o abastecimento de água mantêm-se, no compromisso com
as Águas do Centro, em assegurar a máxima qualidade neste serviço. Relativamente aos
encargos com os Resíduos Sólidos Urbanos, é de destacar a diminuição em cinquenta
por cento na despesa prevista para 2012, garantida pela autarquia através da empresa
multimunicipal VALNOR, em substituição dos serviços assegurados previamente pela
Associação Raia-Pinhal.
Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza
Em 2012, a autarquia continuará a implementar a requalificação urbana e o
desenvolvimento turístico nas quatro freguesias do concelho.
Em 2011, concretizaram-se dois projectos estruturantes para a valorização da
margem direita do rio Tejo: a Requalificação do Lagar de Varas e sua Envolvente no
Cabeço das Pesqueiras, e o Parque de Campismo Rural de Vila Velha de Ródão. Em
2012, a autarquia concretizará o projecto de Valorização e Dinamização do Cais de
Ródão

—

Quiosque-Bar do Cais Fluvial de Vila Velha de Ródão, e o Passeio Pedonal do

Enxarrique.
Outros projectos estruturantes para a regeneração urbana e a valorização do
património cultural concelhio serão concretizados logo que vejam aprovado o seu
financiamento, nomeadamente o Centro de Formação Artística Manuel Cargaleiro (Vila
Velha de Ródão), o Centro Interpretativo de Arte Rupestre, Arqueologia e Geologia do
Vale do Tejo, o projecto de Remodelação e Ampliação da antiga Escola Primária n.°1
de V. V. de Ródão para Residência Rural, e o Parque Ambiental do Tejo.
Com o apoio previsto da EDP através de memorando de entendimento, no
âmbito das medidas compensatórias do Aproveitamento Hidro-eléctrico do Alvito, a
Câmara Municipal procederá à construção da Praia Fluvial da Foz do Cobrão.
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Relativamente às freguesias, a Câmara Municipal estabeleceu através dos
respectivos protocolos, um aumento de 35% nas transferências financeiras para as
quatro juntas de freguesia. Serão também executados os projectos de requalificação da
entrada principal de Fratel, da rua da Estalagem e da rua do Barreiro, em Sarnadas de
Ródão e da zona de lazer projectada para Perais. Os parques infantis de Perais e
Alfrívida serão finalizados ainda em 2011, prevendo-se para 2012 a requalificação do
parque infantil de Sarnadas de Ródão, e a construção de mais um parque infantil na sede
de concelho.
Além dos projectos estruturantes referidos acima, a Câmara Municipal
continuará a investir, como em 2011, em sinalética turística, suportes informativos
variados, exposições, actualização de aplicações interactivas, e outros meios que
entender necessários à concretização dos seus objectivos no sector do turismo e
valorização do património.

No sector da Cultura, a Câmara Municipal assegura o investimento na
dinamização e divulgação cultural do concelho optimizando a utilização dos espaços
criados para o efeito, em particular a Casa de Artes e Cultura do Tejo (CACTej0) e a
Biblioteca Municipal José Baptista Martins, e apoiando as associações culturais e
recreativas concelhias.
No âmbito do Associativismo, a autarquia manterá o Regulamento de Apoio às
Associações que entrou em funcionamento em 2011, adequando os apoios financeiros
aos actuais constrangimentos orçamentais.

O sector do Desporto, Recreio e Lazer continuará a receber incentivos da
Câmara Municipal através do apoio às associações culturais e recreativas concelhias, e à
promoção do desporto escolar nas suas diversas vertentes em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão.
FUNÇÕES ECONÓMICAS

A Câmara Municipal mantém o objectivo de fomentar o emprego e criar uma
incubadora de empresas para diversificar a estrutura empresarial local. O Gabinete de
Inserção Profissional (GTP), instalado em Vila Velha de Ródão desde Julho de 2009,
continuará a funcionar com o suporte financeiro da autarquia e do Instituo do Emprego

e Formação Profissional (IEFP). O G1P reuniu mais de 500 currículos em candidaturas
espontâneas, proporcionou mais de 100 colocações para emprego e tem hoje cerca de
800 utentes inscritos.
No sector económico, o investimento reverte maioritariamente para as obras de
urbanização em todas as freguesias.
No melhoramento da rede viária municipal, será executada a
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Beneficiação do C.M. 1355 1P2-Vale do Cobrão-Foz do Cobrão, com o apoio
assegurado da EDP através de protocolo, no âmbito das medidas compensatórias do
Aproveitamento Hidro-eléctrico do Alvito.

CONCLUSÃO

Os documentos previsionais que apresentamos têm como objectivo principal dar a
conhecer a todos os munícipes as obras/acções e os projectos considerados prioritários
para o nosso município.
As informações prestadas nestes documentos referem-se a obras que já se
encontram em fase de concurso, em início de obra ou em revisão de projecto para
candidatar a programas de apoio financeiro.
Nos termos das competências legalmente determinadas, a Câmara Municipal
apresenta, com estes documentos previsionais, a proposta das acções que pretende
implementar em 2012.
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