— Camara Municipal de Vila Velha de Rada° —

INFORMAcA0 NOS TERMOS DA ALINEA c) DO N°2 DO ARTIGO 25° DA LEI N° 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO
E DE ACORDO COM 0 PONTO 4 DO ARTIGO 35° DA MESMA LEI
la REUNIAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
21 de fevereiro de 2020

1. RESUMO DA SITUAQA0 FINANCEIRA
Situagao relativa a geroncia de 2020, reportada a data de 13 de fevereiro:
RECEITA COB RADA

FEF1

FSM2

PART. IRS3

Art.°35
(0E2019)

OUTROS

TOTAL

CORRENTE

33291200€

377900€

838300€

000€

11334563€

CAPITAL

36.990,00

000€

0,00€

2728400€

88000€

OUTRAS RECEITAS

000€

000€

000€

000€

34104€

—
TOTAL

369.902,00 €

3.779,00 €

8.383,00 €

27.284,00 €

114.566,67 €

45841963€
6515400€ I
34104€
523.9,14,9

PAGAMENTOS EFETUADOS
AMIN

CORRENTE

376.598,44 €

CAPITAL

126.839,32 €

TOTAL

503.437,76 €

2.361.327,67 €

Saldo do Ano Anterior
Saldo Corrente Ano (523.914,67€ - 503.437,76E)

20.476,91 €
2.381.804,58 €

Saldo Reportado a 13/02/2020

Faturas por pagar a fornecedores ------------------------------------------------------------------------------------------235.320,18€
(Duzentos e trinta e cinco mil trezentos e vinte euros e dezoito centimos).
De acordo corn o ponto 4 do art.° 35 da Lei 75/2013, salienta-se:
Faturas por pagar a fornecedores: 90.102,06€ já se encontram na fase de ordem de pagamento processada.

Fundo de Equilibrio Financeiro
Fundo Social Municipal
3 Participacao Variavel no IRS
1

2
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2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Setores da Educacao, Cultura, Desporto e Tempos Livres

2.1. Educagio

a.

Trans portes Escolares

No 'ambito dos transportes escolares a Camara Municipal, manteve o apoio a todos os niveis do ensino,
incluindo o profissional e superior, para alem dos servigos assegurados pelos meios do Municipio.
ReaIga-se o facto de todos os transportes serem proporcionados aos alunos do Agrupamento de Escolas
a titulo gratuito. A Camara Municipal, mantern ainda um autocarro diario para Castelo Branco, permitindo

aos alunos do concelho, que frequentam o ensino secundario e superior, utilizar este transporte sem
qualquer custo e mantem ainda o apoio em 50% do passe para os referidos alunos e que utilizam o
autocarro da RBI.

b.

Acao Social Escolar

A Camara Municipal mantem o seu programa de Apoio as Familias, no qual se incluem as seguintes
medidas:
o

Isengao do pagamento da creche de todas as criangas residentes no concelho de Vila Velha
de ROdao, esta medida abrange 41 criangas.

o

Isengao do pagamento das mensalidades do jardim-de-infancia de todas as criangas residentes
no concelho de Vila Velha de Rodao, estao abrangidas por esta medida 60 criangas.

o

Prolongamento do horario escolar (07:45h as 09:00h) e das (15:30h as 18:30h), no jardim-deinfancia;

o

c.

Manutengao das atividades extracurriculares (AEC's) no 1° Ciclo e jardim-de-infancia;

Promocao do Sucesso e Combate ao lnsucesso Escolar

A equipa multidisciplinar que desenvolve o Plano Inovador e Integrado de Combate ao Insucesso Escolar
constituida por uma psicOloga, terapeutas da fala e ocupacional e por urn professor de mihica, os quais
fazem desenvolvem um trabalho diario junto dos alunos que frequentam o Agrupamento de Escolas.
Sao objetivos deste projeto o desenvolvimento de agOes tendentes ao combate do insucesso escolar.
No decorrer deste projeto tern vindo a ser desenvolvidas atividades ludicas e experimentais, as quais

tern contribuido para o enriquecimento e alargamento dos conhecimentos basicos e fundamentals
formagao integral da crianga.

2.2. Biblioteca Municipal
• No dia 10 de dezembro, aconteceu na BMJBM uma muito participada apresentagao do webdoc
Rodom.pt, urn importante recurso patrimonial produzido pela Ocidental Filmes corn o apoio do
Municipio de Vila Velha de ROdao;

• Em janeiro e fevereiro, foram remodelados e valorizados, corn novas valencias, dois espagos da
Biblioteca Municipal: a sala infanto-juvenil, que passou a chamar-se Espago Familia corn o intuito de
apelar a vinda de pais, e a sala do conto, que acolhe desde o dia 7 de fevereiro, sess6es de meditagao
e relaxamento, que poderao ser conduzidas, ou nao, pela bibliotecaria;
• Em janeiro, teve in icio urn eixo de agao da Biblioteca Municipal que pretende proporcionar as familias
instrumentos de reflexao em tomb da educagao parental, promover o sucesso escolar, motivar para
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uma, cada vez mais necessaria, aprendizagem ao longo da vida, e estimular processos salutares de
socializagao atraves da cultura, do recreio e do convivio. Esta iniciativa, apelidada Dias de Saber, faz
parte do Plano Inovador e lntegrado de Combate ao Insucesso Escolar e levou a BMJBM, ate ao
momento atual, mais de 150 pessoas. Neste ambito, em janeiro, tiveram inicio tres projetos para os
mais novos, corn uma periodicidade mensal: o Clube de Leitura 8.2: o Misterio dos Livros, o Clube de
Debate «Desculpem, posso falar?» e o projeto colaborativo Escape Room: Arquitetos de Enigmas,
todos ales dinamizados por Andreia Brites. Tambern em janeiro, a atriz e figurinista Ana Reis comegou

a desenvolver o atelie mensal «Tecer historias, unir coragbes», destinado a pais e educadores. Em
fevereiro, o projeto Dias de Saber trouxe a BMJBM o professor Paulo Borges que au i dinamizou corn
muito sucesso duas sessOes de urn workshop de mindfulness e meditagao, nas quais part iciparam
professores, pais, filhos e membros da comunidade de todas as idades. Ainda no mesmo ambito foi
promovida pela Biblioteca Municipal uma reflexao em torno da parentalidade responsavel e de formas

inovadoras de promover o ensino e a aprendizagem, sob a forma de palestras dinamizadas,
respetivamente, pela psicologa e psicoterapeuta Marta Chaves e pela professora e estudiosa da obra
de Maria Gabriela Llansol, Albertina Pena.
•7 No dia 18 de janeiro, foi apresentada ao pOblico uma exposigao de desenhos de mobiliario criado por
Jorge Batista, patente ate final do mes de maio, a que se seguiu uma didatica conversa de Jorge

Batista que contou corn uma numerosa e atenta plateia para ouvir falar sobre os desafios da
marcenaria no seculo XXI.

• Ainda no dia 18, aconteceu uma sessao do Clube de Leitura de Autores Classicos sobre o livro D.
Quixote de La Mancha, de Cervantes.
• No dia 7 de fevereiro, teve inicio urn espago, formador, de conversa em tomb da obra do filosofo
portugues Agostinho da Silva. Este novo projeto mensal, apelidado COINCIDIR, destina-se a toda a
comunidade, incluindo os funcionarios do municipio. 0 executivo municipal, acreditando tratar-se de
uma necessaria e estimulante possibilidade de desenvolvimento dos participantes, integrou esta
proposta no piano de formagao pessoal dos recursos humanos municipais, os quais tern dispensa
para o frequentar. Acredita-se que uma relagao quotidiana corn a cultura e a reflexao sobre a vida,
seja potenciadora do desenvolvimento de cada individuo, independentemente do trabalho que faz, da
sua idade e/ou formagao escolar e cultural que possua. Esta é uma oportunidade para se ter uma

Vida Conversavel, que foi o tema trazido pelo professor Paulo Borges para a primeira sessao. Trata-

se de uma iniciativa inedita e estimulante pelo facto de fazer coincidir, no mesmo local e tempo,
membros da comunidade e funcionarios do municipio, resultando dai o nome COINCIDIR. A primeira
sessao foi bastante participada e espera-se que o mesmo possa acontecer nas proximas.
•7 No dia 13 de fevereiro, realizou-se na Biblioteca Municipal, fruto de uma parceria envolvendo a Rede
de Bibliotecas Escolares e o Municipio de Vila Velha de Rodao (atraves da Biblioteca Escolar e da
Biblioteca Municipal), a fase municipal do Concurso Nacional de Leitura que apurou 4 candidatos de
cada urn dos ciclos de ensino para participarem na fase interconcelhia do mesmo concurso, que ira
ter lugar em Castelo Branco, no dia 22 de abril. Os representantes do nosso concelho serao: do 1°
Ciclo — Jose Barateiro, Diogo Carepo, Ana Raquel Rafael, Rafaela Ribeiro; do 2° ciclo — Ana Faustino,

Virginia Ribeiro, Lara Tavares, Nadia Ferreira; e do 3° ciclo — Diana Ganhao, Afonso Carmona,
Leonardo Pereira e Barbara Levita.

• Por Ultimo refira-se que, corn o inicio do espago de conversa COINCIDIR, a BMJBM esta a
desenvolver urn total de oito clubes / projetos mensais que sao: fres clubes para jovens dinamizados
por Andreia Brites; urn atelie mensal para pais a cargo de Ana Reis; os clubes Leituras Sem Pressa,
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de Autores Classicos e o espago Coincidir, dinamizados pela bibliotecaria; e as sessoes de
relaxamento e alongamento lecionadas por Sofia Lourengo. Esta forte dinamica é responsavel por
envolver em atividades de cultura, socializagao e bem-estar fisico e mental, mensalmente, mais de

uma centena de pessoas de todas as idades.
2.3 Gabinete de Informagao e Re!goes Publicas

• Concegao, produgao e aplicagao de suportes graficos diversificados para eventos organizados
pelos diferentes servigos do Municipio;
• Impressao e elaboragao de suportes graficos para as associagOes;
• Reportagem fotografica e apoio log istico em diversos eventos do Municipio;
• Elaboragao de notas de imprensa acerca das atividades desenvolvidas pelo Municipio e pelos
diferentes servigos, que foram divulgadas pelos orgaos de comunicagao social regionais e
nacionais;
• Elaboragao da Revista de Imprensa - levantamento e recorte de noticias publicados na comunicagao
social (on-line e impressa) - relativa ao concelho e ao Municipio de Vila Velha de Rada°,

• Insergao e atualizagao de conteudos no site do Municipio;
• Elaboracao de conteudos, para promogao das atividades do municipio na sua pagina do Facebook

e I nstag ram.
2.4. Desporto e Tempos Livres
0 desporto assume urn importante papal enquanto agente de socializacao. Conscientes desta importancia, o
Municipio tern procurado criar e desenvolver estrategias de boas praticas desportivas no desenvolvimento dos
cidadaos, sensibilizando-os para comportamentos de ambito social e pessoal, que se traduzam em habitos de
vida saudaveis, Esse trabalho faz-se corn a populagao em geral, atraves da criagao de infraestruturas de qualidade

e convidativas a pratica desportiva.

a.

Ginasio Municipal
0 ginasio municipal disponibiliza aos seus utilizadores aulas de grupo, treinos individualizados,
avaliagoes fisicas, bem como a realizagao de pianos de treino. 0 leque de oferta é bastante diversificado

e passa pela pratica de modalidades como CROSS TRAINING, STEP, FUNCIONAL, PUMP, CYCLING
e treino em circuito. As modalidades elencadas apresentam uma elevada procura e sao complementadas

pelos pianos de treino individualizados, realizados nas salas de cardiofitness e musculagao.
No period° de dezembro a fevereiro o Ginasio Municipal assegurou o funcionamento de todas as suas
valencias, junto dos seus utilizadores e realizou avaliagOes fisicas e pianos de treino individualizados.
No periodo de referencia esta infraestrutura contou corn a presenga de 1.475 utilizadores, nos seus 163
clientes ativos, sendo de enaltecer a elevada afluencia registada neste espago.
o

PILATES — Desde o inicio do ano de 2020 que se encontra em funcionamento a aula de Pilates, a
qual tem registado uma elevada procura, registando em media 15 praticantes desta modalidade;

o

ACTIVE KIDS — De forma a diversificar e a aumentar a oferta do Ginasio Municipal, foi criada uma
aula direcionada para a faixa etaria dos 5 aos 12 anos, onde de forma divertida cerca de 20 criangas,

praticam exercicio fisico de carater regular, incutindo, desde muito cedo, forma habitos de vida

saudavel.
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o

MINI KIDS — A classe de Mini Kids conta semanalmente corn a presenga de cerca de 10 criangas,

corn idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos. Estas realizam atividade fisica no ginasio

municipal, sempre corn acompanhamento de urn tecnico, de modo a desenvolver de forma
harmoniosa o crescimento e desenvolvimento motor destas criancas.

b. FITDAY
A realizar no primeiro fim-de-semana de Abril, este OpenDay preve o contacto da comunidade corn
referencias do mundo do Fitness, do Desporto, da Nutrigao e da Sade, onde podemos encontrar urn dia

corn diversas atividades, workshops, formagties, rastreios, e contacto corn modalidades desportivas
variadas.

c. Atividades Extra Curriculares (AEC's)
Sabendo da valorizagao social que a atividade fisica e desportiva contem e por acreditar no papel da
escola enquanto promotora da pratica desportiva, o Servigo de Desporto e Tempos Livres da Camara

Municipal de Vila Velha de Ron() implementou um modelo de atividade destinado as criangas das
creches e da Santa Casa da Misericordia de Vila Velha de IROd'ao, do jardim-de-infancia do Porto do Tejo
e as turmas do 10 ciclo do Agrupamento de Escolas, de modo a atrair e desenvolver conhecimentos e
competencias desportivas. As atividades extracurriculares procuram proporcionar aos alunos do 1° ciclo
a pratica de modalidades como o atletismo, badminton e basquetebol, enquanto ao nivel dos alunos da
creche e do pre-escolar procuram-se desenvolver os deslocamentos, trabalhar o equilibrio e a pericia e
manipulagao de objetos.

d. III Passel() de BTT Terras de Oiro
0 gabinete de desporto do municipio encontra-se a desenvolver as trabalhos preparatorios de limpeza e
marcagao de trilhos, para acolher a realizagao da terceira edigao do Passeio de BTT Terras de Oiro.

e. Academia Senior
Estao a ser desenvolvidos dois programas de atividade fisica para as alunos da Academia Senior de Vila

Velha de Rodao, para o qual o Municipio disponibilizou recursos humanos e materiais para o
desenvolvimento das atividades de hidroginastica, ginastica/mobilidade.

o A aula de ginastica reveste-se de especial importancia para os alunos da Academia Senior e
mostra-se tambem como urn excelente incentivo a manutengao de urn estilo de vida ativo na

terceira idade, assim, a classe de Ginastica, conta corn cerca de 70 alunos inscritos, que
semanalmente frequentam esta aula, no pavilhao de ginastica do agrupamento de escolas. 0
trabalho realizado corn a turma é urn trabalho especificamente direcionado a faixa etaria dos
alunos, bem como as suas necessidades especificas.

o Hidroginastica — A classe de hidroginastica da Academia Senior, assegurada atraves dos
tecnicos de desporto do Municipio e conta corn a participagao de cerca de 85 alunos, as quais
se encontram repartidos por dais grupos, que frequentam estas aulas uma vez por semana, nas
piscinas municipais de Proenga-a-Nova.
o

Danga Senior — 0 exercicio fisico no idoso e importante para a manutengao destes, pois

melhora a disposigao, a capacidade fisica, o estado psiquico e contribui ainda para a redugao e
progressao de doengas. Quando urn senior realiza atividade fisica obtern beneficios psiquicos,

melhora a sua condigao fisica e consequentemente aprimora sua qualidade de vida diaria,
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promove ainda a manutengao do equilibrio, contribui para a diminuigao dos riscos de quedas,
melhora a condigao fisica e estimula a socializagao.

o Atividade Fisica Senior - Ainda inserida num conceito de manutengao de atividade fisica para
a 3' Idade, encontram-se a ser promovidas aulas de Atividade Fisica Senior, corn frequencia
semanal, para os cerca de 40 alunos inscritos na disciplina.
Ainda no ambito da Academia Senior, importa referir que o municipio disponibilizou mais quatro tecnicos para

lecionarem as disciplinas de cozinha, ervas aromaticas, leitura e cidadania. 0 municipio classifica iniciativas
desta natureza de extrema importancia uma vez que estas procuram acima de tudo combater a solidao bem
como o isolamento dos seniores e procurando envolve-los em atividades culturais, de cidadania, de ensino,
de lazer e bem-estar.
2.5.Casa de Aries e Cultura do Tejo

No period() de 07 de dezembro a 13 de fevereiro, decorreram, na Casa de Artes e Cultura do Tejo, eventos
culturais de natureza diversa, entre as quais se destacam as sessOes de cinema semanais, a exposigao

Retratos do Cinema, Teatro e Televisao", a qual esteve patente neste espago ate ao final do ano transato.
Realizaram-se ainda reunibes e atividades de natureza diversa, com organizagao da responsabilidade dos
servigos do municipio, entre elas a Sessao de encerramento "Sensibilizagao dos Rodenses para os Impactos

das Alteragees Climaticas", o Atelier de Representagao, o Concerto de Ano Novo, corn a presenga da Banda
Filarmonica Retaxense.
Tambern as entidades externas elegeram este espago de excelencia para a realizagao das suas atividades,
tendo acolhido Workshop's de Capacitagao Empresarial, Festas de Natal, entre outras atividades de natureza

diversa.

2.6. Setor da Ag5o Social

Gabinete de AO° Social
Os servigos de Agao Social do Municipio, em parceria com o CLDS, tem procurado responder a todos os

pedidos de auxilio que diariamente chegam aos servigos. Neste sentido, o gabinete de agar) social tern
diligenciado visitas domiciliarias aos municipes, que se encontram em situagbes vulneraveis e de carencia
economica, com o intuito de efetuar urn levantamento dessas situagoes e envidar os esforgos necessarios,
no sentido de as minorar.

Desde maio do ano transato que se tem vindo a desenvolver conversas informais, entre mulheres, cujo
objetivo passa pela promogao do debate de temas relacionados corn a vida familiar, educagao, sexualidade,
preconceitos, entre outros. Estas iniciativas tern contribuido para melhorar a autoestima, a vida familiar e o
relacionamento interpessoal.

a. Apoio a Fixacao de Jovens e Familias
No ambito das medidas de apoio implementadas atraves do Regulamento Municipal de Apoio a Fixagao de
Jovens e Familias, registamos corn aprego que tern havido uma elevada procura de informagao, junto dos
nossos servigos, sobre os apoios que o municipio disponibiliza, as condigOes de atribuigao e o modo de
instrugao das candidaturas. A data da elaboragao desta informagao, encontram-se ern apreciagao quatro
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candidaturas para apoio ao arrendamento jovem e duas candidaturas para a aquisigao de habitagao.
Beneficiam destes apoios 25 jovens e familias de apoio ao arrendamento e 13 para apoio a aquisigao de
habitagao.
b. Apoio aos Estratos Sociais Des favorecidos
A Camara Municipal mantem o seu programa de apoio a familias e jovens, residentes no concelho, que se
encontram em situagao economica desfavorecida. No ambito do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais
Desfavorecidos, encontram-se em apreciagao duas candidatura para compra de Oculos e urn pedido de apoio

para ajuda no pagamento de despesas de saiide.

Comissao de Reinsercao Social
Foram efetuadas reunioes da Comissao de Avaliagao do RSI, da qual faz parte urn representante do
executivo, nas quais foram analisados processos decorrentes das candidaturas apresentadas a esta
c.

Comissa'o, tendo-se procedido ao encaminhamento dos candidatos para programas ocupacionais e sempre
que possivel, a integragao dos beneficiarios do Rendimento Social de Insergao em programas ocupacionais

CE1+.
d. Comissio de Promo cao e Protecao de ldosos
A Comissao de Promogao e Protegao de Idosos continua a acompanhar a populagao mais idosa e mais
vulneravel, atraves das visitas e encaminhamento de situagOes mais preocupantes.
e. Loja Social de Vila Velha de R&M°
A Loja Social de ROdao mantem o apoio a populagao mais vulneravel do concelho. Para o efeito, continuamos
a contar corn a solidariedade da populagao ern geral e de algumas empresas, que nos fazem chegar diversos

tipos de bens (roupa/alimentos/utensilios, entre outros), permitindo-nos dar continuidade a este projeto e a

ajudar quern mais necessita.
A Loja Social de ROdao encontra-se a mudou as suas instalagoes para a Rua de Santana em Vila Velha de

Rod ao.
f. Gabinete de Apoio a Vitima
0 Gabinete de Apoio a Vitima, a funcionar nas instalagoes do CLDS de Vila Velha de Rodao, encontra-se a
acompanhar algumas situagoes mais complexas e que solicitaram o necessario apoio psicologico. Estao
ainda a ser promovidas sessOes sobre o tema da lgualdade de Caner°, junto das criangas do Agrupamento

de Escolas de Vila Velha de Rodao.

2.7. Setor de Desenvolvimento e Turismo

No periodo compreendido entre setembro e dezembro, o Lagar de Varas, o Centro de Interpretagao de
Arte Rupestre (CIART), o Posto de Turismo e o Lagar de Varas registaram um afluxo de 393 visitantes
nestes espagos turisticos concelhios, as quais mereceram diversos elogios, nao s6 pela qualidade destes
espagos mas tambem pelo acompanhamento personalizado e dedicado aos visitantes.
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2.8. Setor de Apoio ao Desenvolvimento —Protecao Civil

• Emissao de pareceres para projetos de (re)arborizacao ao abrigo do Decreto-Lei n.° 96/2013, de 19 de
julho;
•

Realizacao de pedidos de enquadramento nos Pianos Municipais de Ordenamento (PDM e PMDFCI)
para elaboragao de projetos de (re)arborizacao;

•

Acompanhamento do procedimento de revisao do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra
Incendios;

• Gestao da Plataforma Queimas e Queimadas;
• Participagao em curso de formagao de Fogo Controlado;

• Acompanhamento de trabalhos de beneficiacao nas Faixas de Gestao de Combustivel da Rede
Secundaria Municipal;
• Execucao de acOes de fiscalizacao relativas a aplicacao da Lei n.° 76/2017, de 17 de agosto (Sistema
Nacional de Defesa da Floresta contra IncOndios);
2.9. Habitacao e Urbanismo/Obras e Projetos Municipais

Obras por administracao direta —07 de dezembro a 14 fevereiro de 2020
FREGUESIA DE VILA VELHA DE RODAO
Concluidas:

• Colocacao de Sinalizacao;
• Limpeza do Ribeiro do Enxarrique;
•

Colaboracao corn a equipa de Sapadores Florestais na Limpeza das Faixa de Gestao de
Combustivel;

• Pavimentacao, construcao de infraestruturas e arruamentos, no Loteamento do Arrabalde;
• Limpeza e manutencao de Percursos Pedestres (PRI);
• Ligagao de ramais de agua, nas localidades da Foz do Cobra°, Tojeirinha e Tostao;
• Reparagao de abrigos — Sarnadinha;
• Recuperacao de calcadas — Tavila;
• Montagem do sistema de bombagem de agua do Tejo, para rega dos espacos publicos;

• Recuperacao de calgadas, passeios, caixas de aguas e esgotos, na Rua da Padaria e na Rua da
Liberdade;
• Reparagao de diversas ruturas nas condutas de agua;
• Montagem e retirada de diversos contadores;
• Manutencao e limpeza de cemiterios — Vila Velha de Rodao, Alvaiade e Serrasqueira.
Em curso:

• Concecao e construcao de bancos para instalagao no Largo de Vilas Ruivas;
• Substituicao de contadores de agua, em Gaviao de Rada);
• Remodelacao de rede de esgotos, aguas, eletricidade e comunicacOes, na Rua da Sr.a da Alagada,
em Vila Velha de ROdao;
•

Pavimentacao no parque posterior ao predio, na Rua da Sr.a da Alagada, em Vila Velha de Rodao;

• Desmatacao da Serra da Achada e trituracao de residuos florestais;
• Desmatacao e limpeza de arruamentos, em Vila Velha de Rodao;
• Impermeabilizagao das caleiras da cobertura do edificio da Casa de Arles;
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• Abertura de valas e construgao de infraestruturas para eletricidade e comunicagees no loteamento
da Serra da Achada;
• Trabalhos de jardinagem diversos;
• Plantagao e poda de arvores, em diversas localidades do concelho.
FREGUESIA DE FRATEL
Concluidas:

• Reparagao da conduta de agua do furo dos Vales;
• Reparagao de conduta de agua, em Marmelal;
• Reparagao de diversas ruturas de agua;
Montagem e retirada de diversos contadores de agua;
Em curso:

• Substituigao de todos os ramais e contadores de agua, na aldeia da Silveira.
•

FREGUESIA DE PERAIS
Concluidas:
Corte de arvores no Largo da Igreja;

• Plantagao de arvores na Calgada da Telhada;
• Reparagao de diversas ruturas nas condutas de agua;
• Montagem e retirada de diversos contadores;
• Limpeza de reservatorios de agua, em Perais e Vale de Pousadas.
Em curso:

• Reparagao e limpeza de fossas seticas;
• Construgao de valeta na estrada municipal — Perais/Alfrivida.
•

FREGUESIA DE SARNADAS DE RoDAO
Concluidas:

• Reparagao de diversas calgadas, em Rodeios;
• Colocagao de Bancos, em Cebolais de Baixo;
Reparagao de diversas ruturas nas condutas de agua;
• Limpeza, desmatagao e reparagao do Caminho, na localidade de Amarelos;
• Montagem e retirada de diversos contadores de agua.
Em curso:

• Reabilitagao do edificio da antiga Escola Primaria, em Sarnadas de Rodao, para conversao do
mesmo num Centro de Convivio para os idosos daquela freguesia;
• Reparagao de fossas seticas, nas localidades de Amarelos e Carapetosa.
Empreitadas — 07 de dezembro a 14 fevereiro de 2020
Obras em fase de execucio

• EdificagOes, Urbanizagao e Jardim da Quinta da Torre, em Vila Velha de ROdao;
• Subsistema de aguas residuais - Rede de saneamento e ETAR em Silveira;
Praia Fluvial da Foz do Cobrao;
• Reabilitagao de imovel, na Rua Dr. Jose Pinto Oliveira Rocha, em Vila Velha de Rodao.
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Obras em fase de concurso
Valorizacao do Centro de Interpretacao da Arte Rupestre do Vale do Tejo;

,4 Demolick de lm(Weis Degradados;
Ligacao Pedonal da Avenida da Bela Vista ao Largo do Cemiterio;

,4 Prevencao da Floresta contra Agentes Bioticos e Abioticos / Beneficiaca'o da rede Primaria e Secundaria.
Obras concluidas
Outras Obras de Agua nao Discriminadas — Rede de Abastecimento a povoacao de Silveira.

Vila Velha de Rada°, 14 de Fevereiro de 2020

0 Presidente da Camara Municipal
••••=

Dr. Luis Miguel Ferro Pereira
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