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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
19 de junho de 2020
1. RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Situação relativa à gerência de 2020, reportada à data de 09 de junho:
RECEITA COBRADA
FEF1

FSM2

CORRENTE

1.761.650,00 €

18.895,00 €

CAPITAL

195.735,00 €

OUTRAS
RECEITAS
TOTAL

1.957.385,00€

PART.

IRS3

44.880,00 €

Art.º354
(OE2020)

PART. IVA5
Art.º 26º

OUTROS

TOTAL

0,00 €

27.760,00 €

1.009.115,42 €

2.862.300,42 €

0,00 €

0,00 € 183.190,00 €

0,00 €

121.910,72 €

500.835,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

341,04 €

341,04 €

18.895,00€

44.880,00€

183.190,00€

27.760,00€

1.131.367,18€

3.363.477,18€

PAGAMENTOS EFETUADOS
CORRENTE

2.258.440,90€

CAPITAL

824.669,12€

TOTAL

3.083.110,02€

Saldo do Ano Anterior

2.361.327,67€

Saldo Corrente Ano (3.363.477,18€ - 3.083.110,02€)

280.367,16€

Saldo Reportado a 09/06/2020

2.641.694,83€

Faturas por pagar a fornecedores ----------------------------------------------------------------------------------------207.565,87€
(Duzentos e sete mil quinhentos e sessenta e cinco euros e oitenta e sete cêntimos).
De acordo com o ponto 4 do art.º 35 da Lei 75/2013, salienta-se:
Das faturas por pagar a fornecedores, 88.375,59€ já se encontram na tesouraria para pagamento.
Fundo de Equilíbrio Financeiro
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 o apoio a todos os níveis do
ensino, incluindo o profissional e superior, para além dos serviços assegurados pelos meios do
Município.
Devido à situação pandémica que estamos a atravessar a Câmara Municipal mantém um autocarro
diário para Castelo Branco, permitindo aos alunos do concelho, que se encontrem a frequentar o
ensino secundário e superior, utilizar este transporte a título gratuito. Para além deste transporte,
assegurado pelo Município, encontra-se ainda em funcionamento, um autocarro da Transdev que
assegura o funcionamento de um circuito que liga este concelho à cidade de Castelo Branco, três
vezes por semana. Este serviço destina-se a assegurar as necessidades básicas da população durante
a situação de pandemia.
b. Ação Social Escolar
A Câmara Municipal mantém o seu programa de Apoio às Famílias, no qual se incluem as seguintes
medidas:
o Isenção do pagamento da creche de todas as crianças residentes no concelho de Vila Velha
de Ródão, esta medida abrange 25 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 60
crianças.
o Prolongamento do horário escolar (07:45h às 09:00h) e das (15:30h às 18:30h), no jardim-deinfância;
o Manutenção das atividades extracurriculares (AEC´s) no 1º Ciclo e jardim-de-infância;
o De março a maio foram fornecidas refeições a todas as crianças do Agrupamento de Escolas
de Vila Velha de Ródão (AEVVR), inseridas no escalão A, cujos encarregados de educação
fizeram essa solicitação;
o Os alunos do 1º ao 3º ciclo de ensino do AEVVR, inseridas no escalão A, irão continuar a
receber as refeições, até final do ano letivo, tendo sido suspenso o fornecimento das mesmas
aos alunos que se encontram a frequentar o jardim-de-infância uma vez que estes retomaram
a atividade letiva no dia 01 de junho;
c. Promoção do Sucesso e Combate ao Insucesso Escolar
A equipa multidisciplinar que desenvolve o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso
Escolar encontra-se em funcionamento desde o início do ano letivo. Esta equipa é constituída por uma
psicóloga, uma terapeuta da fala, uma terapeuta ocupacional e um professor de música, os quais
fazem um acompanhamento diário dos alunos que frequentam o Agrupamento de Escolas e colaboram
ainda na realização das atividades de ocupação de tempos livres desenvolvidos pelo Município.
Desde a declaração do Estado de Calamidade/Emergência Nacional, devido à pandemia por Covid-19,
a equipa adaptou e restruturou a sua forma de trabalho, alterando metodologias e materiais, com o
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objetivo de continuar a apoiar os alunos e as famílias. Deste modo, o atendimento passou a ser
realizado através de meios digitais.
No caso dos alunos que não dispunham de acesso aos recursos informáticos ou que tiveram mais
dificuldade em manuseá-los, os técnicos enviaram materiais para estes alunos realizarem atividades
em casa. Os materiais foram entregues através da equipa que levava o almoço a estes alunos. As
famílias apoiaram os seus educandos na realização dos trabalhos e, assim que concluídos, devolviam
ao Agrupamento de Escolas.
Em virtude do estado de emergência pelo qual o país atravessou, no âmbito da pandemia provocada
pelo vírus COVID-19, e mediante o encerramento das escolas ao ensino presencial, foi adotado o
ensino à distância (telescola ou plataformas digitais), tendo-se verificado necessário proceder à
aquisição de equipamento informático, para os alunos que não dispunham desse equipamento na sua
habitação. Para colmatar essa necessidade o Município, ao abrigo do projeto da Promoção do Sucesso
e Combate ao Insucesso Escolar e em consonância com o Agrupamento de Escolas, procedeu ao
inventário das famílias/alunos sem equipamento informático, para frequentarem as referidas aulas,
tendo-se confirmado a necessidade de adquirir 25 computadores portáteis, com o devido acesso à
internet 4G, permitindo a continuidade da atividade letiva aos alunos do 1º ao 3º Ciclo, promovendo a
igualdade de oportunidades de aprendizagem.
A equipa estabeleceu, com frequência, contactos (telefónicos e/ou enviou e-mails) com os
encarregados de educação dos alunos e com os professores, a fim de assegurar uma melhor
articulação e acompanhamento das crianças.
Em parceria com o Agrupamento de Escolas, a equipa PIICIE, criou um blogue protegido para que os
alunos tivessem acesso a todos os materiais que os professores e os técnicos disponibilizassem na
página, permitindo o acesso universal à informação. O PIICIE ficou responsável pela gestão da página
e pela atualização dos conteúdos.
A equipa PIICIE, em articulação com as professoras de Educação Especial, colocou materiais na
página do Facebook que foi criada por estas professoras para apoiar os alunos com medidas seletivas
e adicionais.
De 23 de março a 29 de maio 2020, os técnicos, em regime de rotatividade, acompanharam e
desenvolveram atividades com crianças do Jardim de Infância que frequentaram o Agrupamento de
Escolas, cujos pais eram trabalhadores dos serviços considerados essenciais (Profissionais de saúde,
das forças e serviços de segurança e de socorro, e dos profissionais de gestão e manutenção de
infraestruturas essenciais;
O Dia Mundial da Criança este ano assinalou-se de forma simbólica, pois devido à proibição de
aglomeração de pessoas não foi possível realizar nenhuma atividade que reunisse todas as crianças
no mesmo espaço, para comemorar esta data. Assim, e para assinalar este dia tão especial, o
Município criou, de base, um jogo de tabuleiro dedicado à temática do combate ao COVID-19,
denominando-o de O Trilho do Arco-Íris, esta foi uma oferta direcionada para os mais pequenos, os
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mais crescidos receberam uma power bank. Ambas as ofertas foram adquiridas ao abrigo do projeto da
Promoção do Sucesso e Combate ao Insucesso Escolar.
Com a entrada do estado de emergência o Município criou uma linha de apoio psicológico para a qual
solicitou a colaboração da psicóloga do PIICIE para apoiar a comunidade de Vila Velha de Ródão. O
atendimento a toda a população do Concelho, foi divulgado pelos meios de comunicação da Câmara
Municipal de Vila Velha de Ródão e através de painéis colocados em pontos estratégicos de fácil
visualização aos munícipes. A psicóloga registou-se como agente OPP (Ordem dos Psicólogos
Portugueses) de Comportamentos Pró-sociais e Pró-Saúde, recebendo orientação e material
necessário.
A psicóloga do PIICIE esteve no atendimento desde o início da declaração da pandemia, de segunda a
sexta-feira, no horário das 15h às 18h.
Dado o caráter sigiloso dos assuntos, os temas abordados foram diversos mas a procura por este
apoio foi constante, tendo sido realizados mais de duas dezenas de atendimentos, neste período.
2.2. Biblioteca Municipal
 Com a finalidade de estimular o gosto pelo cinema português e de familiarizar o público de todas
as idades com a linguagem cinematográfica, foi apresentada no dia 20 de fevereiro, na CACETJO,
a curta metragem «O sapo e a rapariga» realizada por Inês Oliveira. À exibição do filme, seguiu-se
uma conversa com a realizadora, que estava em Vila Velha de Ródão a trabalhar no guião do seu
próximo filme;
 COINCIDIR, conversas a partir de textos de Agostinho da Silva. Atividade desenvolvida pela
BMJBM com o apoio da Associação Agostinho da Silva. Projeto integrado na rede de Irmânias
criada e desenvolvida pelo professor Paulo Borges;
 LER E DAR A LER: interação com os utilizadores da BMJBM através da rede social Facebook,
divulgando as escolhas de livros destes;
 Edição de livros, integrada no projeto Vidas E Memórias De Uma Comunidade: Rebuscar O
Tempo (VMC). Trata-se de dar continuidade ao projeto editorial do VMC, iniciado em 2011 com a
criação de uma coleção com o nome do projeto. Desta feita, retomamos essa excelente forma de
divulgação do património imaterial do nosso concelho com a colaboração de dois irmãos. A colega
de clubes de leitura e parceira do VMC desde a primeira hora, Maria da Conceição Figueiredo
Sobreira, empreendeu, nos últimos anos de vida de sua mãe, a tarefa de recolher quadras que
estavam na memória de Nazaré Pires Cardoso. Deste trabalho de alguns anos por parte de São
Figueiredo Sobreira resultou uma obra muito bonita, intitulada OUTROS PASSOS, cheia de
excelente poesia popular e tendo como ilustração fotografias de criações de Maria do Céu
Marques, Rosa Barreto Ferreira e Maria do Rosário Pires
Jorge Pires Figueiredo, inspirado pelas vivências de infância e juventude vividas nas margens do
rio Tejo aqui em Vila Velha de Ródão (no antigo Porto do Tejo), escreveu essas memórias de um
tempo iluminado pelo fulgor da descoberta numa obra intitulada MEMÓRIAS DE UM RIO. As
ilustrações do livro são fotografias da autoria de António Rocha, Francisco António de Paula e
José Rocha;
 DAR A LER: promoção das novidades adquiridas e dos livros já existentes na BMJBM, que estão
disponíveis para empréstimo.
2.3 Gabinete de Informação e Relações Públicas
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 Conceção, produção e aplicação de suportes gráficos diversificados para eventos organizados
pelos diferentes serviços do Município;
 Impressão e elaboração de suportes gráficos para as associações;
 Reportagem fotográfica e apoio logístico em diversos eventos 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 de informação dirigida aos munícipes e de campanhas publicitárias informativas
acerca das medidas tomadas pelo Município no âmbito do combate à Covid-19 e no apoio à
população face à pandemia.
 Elaboração da Revista de Imprensa - levantamento e recorte de notícias publicados na
comunicação social (on-line e impressa) - relativa ao concelho e ao Município de Vila Velha de
Ródão;
 Inserção e atualização de conteúdos no site do Município;
 Elaboração de conteúdos, para promoção das atividades do município na sua página do Facebook
e Instagram.
 Elaboração de imagens/logotipos para novo site do Município e apoio na recolha de fotografias
para o mesmo;
 Elaboração de sinalética, estudo dos espaços, definição de zonas de circulação para aplicação
das restrições Covid-19 nos diversos espaços Municipais: Biblioteca, Casa de Artes, Posto de
Turismo, Lagar de Varas, Ginásio Municipal e Piscinas Municipais.
2.4. Desporto e Tempos Livres
O desporto assume um importante papel enquanto agente de socialização. Conscientes desta
importância, o Município tem desenvolvido e criado estratégias com o intuito de promover práticas
desportivas nos 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.
a. Ginásio Municipal
O ginásio municipal, local de excelência e rigor técnico, disponibiliza aos seus utilizadores uma enorme
variedade de possibilidades de treino. Desde aulas de grupo, a treinos individualizados, avaliações
físicas, bem como a realização de planos de treino, estas são algumas das valências e dos serviços
que estão disponíveis aos nossos utilizadores. Modalidades como o CROSS TRAINING, Treino
FUNCIONAL, STEP, GAP e o SPINNING são algumas das mais procuradas e frequentadas deste
espaço desportivo.
o

ACTIVE KIDS – De forma a diversificar e a aumentar a oferta do Ginásio Municipal, foi criada uma
aula direcionada para a faixa etária dos 5 aos 12 anos, onde de forma divertida cerca de 20
crianças, praticam exercício físico de caráter regular, incutindo, desde muito cedo, forma hábitos
de vida saudável. (Com a atividade suspensa desde o dia 12 de março).

o

MINI KIDS – A classe de Mini Kids conta semanalmente com a presença de cerca de 10 crianças,
com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos. Estas realizam atividade física no ginásio
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municipal, sempre com acompanhamento de um técnico, de modo a desenvolver de forma
harmoniosa o crescimento e desenvolvimento motor destas crianças.
(Com a atividade suspensa desde o dia 12 de março).
b. AULAS DIGITAIS – ACOMPANHAMENTOS À DISTÂNCIA – Após o encerramento do ginásio,
pela entrada em vigor do Estado de Emergência, foi imediatamente iniciado um programa de
acompanhamento à distância para os nossos utilizadores. Assim, para além de acompanhamentos
técnicos individuais realizados através dos diferentes meios digitais, foram gravadas e
disponibilizadas online 30 aulas e treinos para serem realizados à distância, através de um canal
criado no Youtube para o Ginásio Municipal. Estes treinos foram acompanhados por várias dezenas
de pessoas, que nas suas casas puderam manter e melhorar os seus indicadores físicos e
fisiológicos de forma orientada, segura e planeada. De registar que vários vídeos tiveram 3.981
visualizações.
Em virtude da crise pandémica pela qual o país atravessou e que ainda se encontra a atravessar, todas
as atividades do ginásio municipal foram suspensas, desde o dia 12 de março. De salientar ainda que o
Ginásio Municipal cumpria um início trimestre muito positivo, tendo registado 791 presenças em menos
de um mês e contava com 129 clientes ativos.
c. Atividades Extra Curriculares (AEC’s)
Sabendo da valorização social que a atividade física e desportiva contém e por acreditar no papel da
escola enquanto promotora da prática desportiva, o Serviço de Desporto e Tempos Livres da Câmara
Municipal de Vila Velha de Ródão implementou um modelo de atividade destinado às crianças das
creches e da Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão, do jardim-de-infância do Porto do
Tejo e às turmas do 1° ciclo do Agrupamento de Escolas, de modo a atrair e desenvolver
conhecimentos e competências desportivas. As atividades extracurriculares, em virtude da crise
pandémica que se viveu, teve de se readaptar, tendo para o efeito sido realizados vídeos de aulas de
Atividade Física Desportiva disponibilizados no Blog do Plano Inovador e Integrado de Combate ao
Insucesso Escolar (PIICIE).
d. Requalificação de Percursos Pedestres
Foram realizados trabalhos de requalificação das Pequenas Rotas (PR’s) PR2 – Caminho das Virtudes,
na localidade de Vilas Ruivas e do PR1 – Rota das Invasões, em Vila Velha de Ródão, os trabalhos
ainda se encontram em desenvolvimento, estando prevista a sua conclusão a breve trecho.
e. Academia Sénior
Estão a ser desenvolvidos dois programas de atividade física para os alunos da Academia Sénior de
Vila Velha de Ródão, para o qual o Município disponibilizou recursos humanos e materiais para o
desenvolvimento das atividades de hidroginástica, ginástica/mobilidade.
o A aula de ginástica reveste-se de especial importância para os alunos da Academia Sénior e
mostra-se também como um excelente incentivo à manutenção de um estilo de vida ativo na
terceira idade, assim, a classe de Ginástica, conta com cerca de 70 alunos inscritos, que
semanalmente frequentam esta aula, no pavilhão de ginástica do agrupamento de escolas. O
trabalho realizado com a turma é um trabalho especificamente direcionado à faixa etária dos
alunos, bem como às suas necessidades específicas.
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o Hidroginástica – A classe de hidroginástica da Academia Sénior, assegurada através dos
técnicos de desporto do Município e conta com a participação de cerca de 85 alunos, os quais
se encontram repartidos por dois grupos, que frequentam estas aulas uma vez por semana,
nas piscinas municipais de Proença-a-Nova. (Com a atividade suspensa desde o dia 12 de
março).
o Dança Sénior – O exercício físico no idoso é importante para a manutenção destes, pois
melhora a disposição, a capacidade física, o estado psíquico e contribui ainda para a redução
e progressão de doenças. Desde o início da pandemia foi criado um grupo online onde as
sessões de dança foram sendo disponibilizadas através da partilha de vídeos.
o Atividade Física Sénior - Ainda inserida num conceito de manutenção de atividade física para
a 3ª Idade, encontram-se a ser promovidas aulas de Atividade Física Sénior, com frequência
semanal, para os cerca de 40 alunos inscritos na disciplina. (Com a atividade suspensa desde
o dia 12 de março)
Ainda no âmbito da Academia Sénior, importa referir que o município disponibilizou mais quatro técnicos
para lecionarem as disciplinas de cozinha, ervas aromáticas, leitura e cidadania. O município classifica
iniciativas desta natureza de extrema importância uma vez que estas procuram acima de tudo combater a
solidão bem como o isolamento dos seniores e procurando envolvê-los em atividades culturais, de
cidadania, de ensino, de lazer e bem-estar.
2.5.Casa de Artes e Cultura do Tejo
No período de 14 de fevereiro a 12 de junho, decorreram, na Casa de Artes e Cultura do Tejo, eventos
culturais de natureza diversa, entre as quais se destacam as sessões de cinema, as quais se realizaram
com uma frequência semanal, até ter sido decretado o estado de emergência. Decorreu ainda neste espaço
um concerto de Rui Catarino, intitulado Músicas de Sonho, e um concerto com Custódio Castelo, em edição
online, assinalando o 14º aniversário da CACTEJO.
Tiveram ainda lugar reuniões e atividades de natureza diversa, com organização da responsabilidade dos
serviços do município e de entidades externas, que encontraram neste espaço condições excecionais para
a realização das suas atividades.
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 de pedidos de auxílio que nos chegam aos nossos serviços. Neste sentido, o Gabinete
de Ação Social do Município tem diligenciado 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.
Desde 12 de março, que devido à pandemia provocada pelo COVID-19, a Câmara Municipal através do
serviço de ação social, apoiou a população mais vulnerável do concelho, tendo para o efeito constituída
uma equipa de trabalho para dar resposta às necessidades da população e criadas duas linhas de apoio,
através das quais os nossos munícipes puderem pedir auxílio para a entrega e/ou aquisição de bens
alimentares e medicamentos e posterior entrega nas suas habitações.
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As respostas foram dadas atempadamente a todos os pedidos que nos foram endereçados, sendo de
realçar também o trabalho das equipas de voluntários, funcionários do Município, que se disponibilizaram
para ajudar nas entregas domiciliárias, nas recolhas de medicamentos e bens, junto da Farmácia e
mercearias locais, respetivamente, para posterior entregas nos seus domicílios.
Para além desses apoios, foram ainda realizados transportes de idosos, para se deslocarem ao Centro de
Saúde e à Instituição Bancária.
Em articulação com a Santa Casa, foi feita a entrega de alimentos à população mais desfavorecida, e na
ausência destes a Câmara Municipal adquiriu cabazes para esse fim. Nunca faltando qualquer apoio básico.
Os pedidos de auxílio registos na plataforma Rodão Participa foram mais de meia centena, todos eles
respondidos com celeridade.
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, registamos com apreço a elevada procura de informação, junto dos nossos serviços,
sobre os apoios que o Município disponibiliza nesta matéria, bem como as condições de atribuição e o
modo de instrução das candidaturas. Neste momento, encontram-se em apreciação quatro candidaturas
para apoio ao arrendamento jovem e três candidaturas para compra de habitação. À presente data
encontram-se a beneficiar destas medidas de apoio 31 jovens e famílias.

b. Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos

A Câmara Municipal mantém o seu programa de apoio a famílias e jovens, residentes no concelho, que se
encontram em situação económica desfavorecida.
Assinámos com a Associação Dignitude o protocolo “Emergência Abem: Covid-19”, que garante o acesso
ao medicamento aos cidadãos que não estão abrangidos pela condição de recurso do Programa Abem,
mas se encontram numa situação fragilizada na sequência da pandemia.»
c. Comissão de Reinserção Social

Devido à situação da Pandemia vivida não tem sido possível realizar as reuniões da Comissão de Avaliação
do RSI.
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 mais preocupantes.
e. 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.
A Loja Social encontra-se encerrada ao público, pese embora continue a dar apoio às famílias mais
carenciadas.

f. Gabinete de Apoio à Vítima

O Gabinete de Apoio à Vítima, a funcionar nas instalações do CLDS, em Vila Velha de Ródão, está a
trabalhar no sentido de resolver algumas situações complexas já identificadas, as quais necessitam de
intervenção e apoio, tendo para o efeito já sido solicitado o devido acompanhamento psicológico.
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2.7. Setor de Desenvolvimento e Turismo
No período compreendido entre fevereiro a junho, o Lagar de Varas e o Posto de Turismo e o Lagar de
Varas registaram um afluxo de 372 visitantes nestes espaços turísticos concelhios, os quais mereceram
diversos elogios, não só pela qualidade destes espaços mas também pelo acompanhamento personalizado
e dedicado aos visitantes.
O Centro de Interpretação de Arte Rupestre (CIART) recebeu no período compreendido entre 14 de
fevereiro e 15 de março um total de 186 visitantes.
Após ter sido decretado o Estado de Emergência, em 16 de março, em virtude da crise pandémica
provocada pelo COVID-19, as atividades do CIART passaram a ser disponibilizadas em formato digital:
 25 de março - Divulgação de vídeo de breve introdução à arte rupestre por Jorge Reis.
 18 de abril - Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, sob o tema «Património Partilhado».
Reintegração dos vídeos do projeto da BMJBM, «Vidas e Memórias»: Lenda do rei Wamba, por
Jorge Gouveia; e do programa Horizontes da Memória, dedicado às Portas de Ródão, por José
Hermano Saraiva.
 18 de maio - Dia Internacional dos Museus, sob o mote «Museus para a igualdade: diversidade e
inclusão». Disponibilização das conferências «Museus, territórios turísticos e salvaguarda do
património cultural imaterial» por Eunice Lopes e Carla Rego, professoras do IPT; e «Foz do
Enxarrique: caso de musealização», por Alexandre Paya, aluno de mestrado IPT, arqueológo
estagiário no município de Vila Velha de Ródão.
 25 de maio: videoconferência preparatória do Congresso Tumuli e Megalitos na Eurasia, a realizarse entre 25 a 29 de maio de 2021, oportunidade dos coordenadores de sessão fazerem uma breve
apresentação do tema e desse modo motivar a apresentação de novas propostas de comunicações
e cartazes para além dos que já foram aceites. São objetivos do congresso discutir a universalidade
e intemporalidade das sepulturas monticulares de geometria circular no espaço eurasiático,
confrontando características de uniformidade e de diversidade, ao nível da arquitetura, dos rituais,
dos contextos e das cronologias, promover a apresentação de sínteses regionais sobre a evolução
destas estruturas, abordar a sua contextualização com outras materialidades rituais, estruturais e
gráficas (recinto, menires, estelas, rochas gravadas), divulgar metodologias convergentes com a
investigação do tema e divulgar resultados inovadores tanto ao nível da investigação pura como da
divulgação e valorização pública.
O encerramento deste espaço ao público está também agora condicionado pelas obras de remodelação
que irão ser realizadas naquele espaço, sendo possível continuar a visitar virtualmente a arte rupestre de
Ródão na página do Facebook.
2.8. . Setor de Apoio ao Desenvolvimento – Proteção Civil
 Elaboração do “Plano de Contingência e Atuação para Prevenção da Transmissão da Infeção
Humana pelo Coronavírus SARS – CoV-2 (COVID-19) no Município de Vila Velha de Ródão” e
divulgação e implementação do mesmo nos Serviços Municipais;
 Elaboração do “Plano de Operações Municipal N.º 01/2020 Coronavírus (COVID-19)”
 Elaboração e lançamento dos procedimentos de prestação de serviços para execução de Faixas de
Gestão de Combustível da Rede Viária Municipal – 2020;
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 Coordenação do processo de revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios do
concelho de Vila Velha de Ródão (2020-2029);
 Execução de ações de fiscalização relativas à aplicação da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto
(Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios);~
 Acompanhamento dos trabalhos de beneficiação das Faixas de Gestão de Combustível da Rede
Viária Municipal;
 Emissão de pareceres para projetos de (re)arborização ao abrigo do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19
de julho;
 Acompanhamento e fiscalização dos trabalhos realizados no âmbito da empreitada “Prevenção da
Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos – Constituição de Rede Primária e Secundária"
 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 – 14 fevereiro a 12 de junho de 2020
Concluídas:
 Colocação de Sinalização;
 Limpeza do Ribeiro do Enxarrique;
 Colaboração com a equipa de Sapadores Florestais na Limpeza das Faixa de Gestão de
Combustível;
 Limpeza e manutenção de Percursos Pedestres (PR2);
 Limpeza e manutenção de Percursos Pedestres (PR1);
 Ligação de ramais de água, nas localidades da Foz do Cobrão, Tojeirinha, Vila Velha de Ródão e
Tostão;
 Recuperação de calçadas, passeios, caixas de águas e esgotos em diversos locais da Freguesia
 Reparação de diversas ruturas nas condutas de água;
 Montagem e retirada de diversos contadores;
 Conceção e construção de bancos para instalação no Largo de Vilas Ruivas;
 Abertura de valas e construção de infraestruturas para eletricidade e comunicações no loteamento
da Serra da Achada;
 Remodelação de rede de esgotos, águas, eletricidade e comunicações, na Rua da Sr.ª da Alagada,
em Vila Velha de Ródão;
 Desmatação e limpeza da zona envolvente à Sr.ª do Castelo;
 Limpeza de reservatórios de água, em Foz do Cobrão, Serrasqueira e Vila Velha de Ródão
(depósito da Serra);
 Limpeza de fontanários em Alvaiade e Sarnadinha e respetivos acesso à zona de captação;
 Desmatação de depósitos de água e fossas em Foz do Cobrão, Sarnadinha, Alvaiade, Tavila,
Tojeirinha e Tostão;
 Montagem de contadores há saída dos depósitos de Vila Velha de Ródão (depósito da serra) e
Tostão;
 Desinfeção de ruas e zonas mais sensíveis, como lares e espaços mais frequentados, em tempo de
pandemia Covid-19;
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Aplicação de herbicidas para controlo de infestantes nas ruas;
Apoio na entrega de refeições com a colaboração da Acão Social a crianças;
Apoio ao domicílio a idosos quer a nível de bens alimentares, quer de medicamentos;
Substituição de contadores de água, em Gavião de Ródão;
Lavagem e desinfeção de contentores de resíduos urbanos no Concelho;
Desmatação e limpeza de arruamentos, em Vila Velha de Ródão

Em curso:
 Pavimentação no parque posterior ao prédio, na Rua da Sr.ª da Alagada, em Vila Velha de Ródão;
 Desmatação da Serra da Achada e trituração de resíduos florestais;
 Impermeabilização das caleiras da cobertura do edifício da Casa de Artes;
 Execução de infra estruturas –“Saneamento e Pluviais” no loteamento da Serra da Achada;
 Execução da conduta de abastecimento de água de consumo Humano da Atalaia para a
Serrasqueira;
 Recuperação de calçadas – Tavila e Serrasqueira;
 Recolha de RSU’s e de Monos;
 Desmatação e limpeza do caminho que liga o Gavião de Ródão ao Penedo Gordo;
 Manutenção e limpeza de cemitérios – Vila Velha de Ródão, Alvaiade e Serrasqueira;
 Trabalhos de jardinagem diversos;
 Melhoramento do jardim do viaduto da Refer;
 Plantação e poda de árvores, em diversas localidades do concelho.
 Preparação das áreas da piscina de Vila Velha de Ródão;
 Melhoramento do relvado e sistema de rega do Cais;
 Desmatação e limpeza de estradas e caminhos Municipais
FREGUESIA DE FRATEL
Concluídas:
 Reparação da conduta de água do furo dos Vales;
 Reparação de conduta de água, em Marmelal;
 Aplicação de válvulas redutoras na conduta de agua de abastecimento de Fratel / Gardete
 Reparação de diversas ruturas de água;
 Montagem e retirada de diversos contadores de água;
 Reparações diversas e pinturas nas Piscinas de Fratel
 Preparação da área envolvente das piscinas de Fratel;
 Substituição de todos os ramais e contadores de água, na aldeia da Silveira.
 Lavagem e desinfeção de contentores de resíduos urbanos no Concelho;
Em curso:
 Colocação de caixas exteriores de todos os contadores de água, na aldeia da Silveira.
 Recolha de RSU’s e de Monos


FREGUESIA DE PERAIS
Concluídas:
 Corte de árvores no Largo da Igreja;
 Plantação de árvores na Calçada da Telhada;
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Reparação de diversas ruturas nas condutas de água;
Montagem e retirada de diversos contadores;
Limpeza de reservatórios de água, em Perais, Monte Fidalgo e Vale de Pousadas;
Construção de valeta na estrada municipal – Perais / Alfrívida.
Regularização do caminho da Balsinha (Rapoula);
Lavagem e desinfeção de contentores de resíduos urbanos no Concelho;

Em curso:
 Reparação e limpeza de fossas séticas;


FREGUESIA DE SARNADAS DE RÓDÃO
Concluídas:
 Reparação de diversas ruturas nas condutas de água;
 Limpeza, desmatação e reparação do Caminho, na localidade de Amarelos;
 Montagem e retirada de diversos contadores de água.
 Desmatação de fossas em Rodeios, Vale do Homem, Atalaia;
 Desmatação de depósitos de água de consumo Humano em Rodeios, Vale do Homem, Atalaia e
Carapetosa;
 Fornecimento de plantas para a Freguesia;
 Apoio na manutenção da rega em jardim;
 Reabilitação do edifício da antiga Escola Primária, em Sarnadas de Ródão, para conversão do
mesmo num Centro de Convívio para os idosos daquela freguesia;
 Desmatação de fossa em Cebolais de Baixo
 Lavagem e desinfeção de contentores de resíduos urbanos no Concelho;
Em curso:
 Reparação de fossas séticas, nas localidades de Amarelos e Carapetosa;
 Requalificação de espaços exteriores do centro de convívio para os idosos (antiga escola primária);
Empreitadas – 14 fevereiro a 12 de junho de 2020








Obras em fase de execução
Subsistema de águas residuais - rede de saneamento e ETAR, em Silveira;
Praia Fluvial da Foz do Cobrão;
Reabilitação de imóvel, na Rua Dr. José Pinto Oliveira Rocha, em Vila Velha de Ródão;
Valorização do Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo;
Demolição de imóveis degradados;
Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos / Beneficiação da rede Primária e
Secundária;
Outras Estradas e Caminhos Não Discriminados – Beneficiação do Caminho de Acesso à Albufeira de
Cedillo.

Obras em fase de concurso
 Loja de Cidadão de Vila Velha de Ródão;
 Reconversão da Escola de Sarnadas de Ródão.
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Obras concluídas
 Edificações, Urbanização e Jardim da Quinta da Torre, em Vila Velha de Ródão.
Vila Velha de Ródão, 15 de junho de 2020
O Presidente da Câmara Municipal
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