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INFORMACAO 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

3' REUNIAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

25 de junho de 2021

1. RESUMO DA SITUACAO FINANCEIRA

Situacao relativa a gerencia de 2021, reportada a data de 17 de junho:

RECEITA COBRADA

FEF1

CORRENTE

CAPITAL

OUTRAS RECEITAS

TOTAL

PART. IVA5
FSM2 PART. IRS, Art.°354 Art.° 26° OUTROS TOTAL

1.900.125,00 € 18.895,00 € 46.655,00 € 0,00 € 24.850,00 € 714.093,43 € 2.704.618,43 €

211,125,00 000€ 000€ 21004500€ 000€ 1.532.689,58€ 1.953.859,58€

0.00€ 0,00€ 0,00€ 000€ 615980€ 615980€

2.111.250,00 € 18.895,00 € 46.655,00€ 210.045,00 € 24.850,00 2.252.942,81 4.664.637,81E]

PAGAMENTOS EFETUADOS

CORRENTE

CAPITAL

TOTAL

2.385.455,83r
621 007,36 €

3.006.463,19

Saldo do Ano Anterior 1.964.936,37 €

Saldo Corrente Ano (4.664.637,81E - 3.006.463,19E) 1.658.174,62 €

Saldo Reportado a 17/06/2021 3.623.110,99

Faturas por pagar a fornecedores
(Cento e noventa e dois mil cento e treze euros e trinta e fres centimos)

I Fundo de Equilibrio Financeiro

2 Fundo Social Municipal

3 Participacao Variavel no IRS

4 Art.° 35 da Lei 73/2013

5 Art.° 26 da Lei 73/2013
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2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Setores da Educacao, CuItura, Desporto e Tempos Livres
2.1. Educagao

a. Transportes Escolares
No ambito dos transportes escolares, a Camara Municipal mantem, a semelhanga dos anos letivos
anteriores, o apoio a todos os niveis do ensino, incluindo o profissional e superior.

Devido a situagao de pandemia provocada pela COVID-19, e para o cumprimento das regras
obrigatorias impostas pela DGS, o servigo de transportes escolares, assegurado pelo Municipio, foi
reforgado durante todo o ano letivo, tendo este ano entrado em funcionamento mais um autocarro, alem
do já existente, no circuito Sarnadas de Rodao> Vila Velha de Rodao. Quanto a rota Fratel> Vila Velha
de ROdao esta continua a ser assegurado pela RBI (Rodoviaria da Beira Interior).

0 novo modelo de funcionamento dos horarios escolares dos alunos do ensino secundario deu lugar
alteragao dos horarios de funcionamento dos servigos de transporte no circuito Fratel > C. Branco >
Fratel, o qual se inicia meia hora mais cedo (6h30m) e termina uma hora mais tarde (19h30m).

Mantem-se os protocolos celebrados corn a RBI (Rodoviaria da Beira Interior) e corn a Santa Casa da
Misericordia, por forma a complementar as rotas nao cobertas pelos respetivos transportes.

A Camara Municipal mantem ainda um autocarro diario para Castelo Branco, permitindo aos alunos do
concelho, que frequentam o ensino secundario e superior, utilizarem este transporte sem qualquer custo
adicional.

Mantern ainda o apoio em 50% do valor do passe a todos os alunos que se encontram a frequentar o
Ensino Secundario e Superior, em Castelo Branco, e que utilizam o autocarro da RBI e gratuitos para
todos os alunos corn comprovada carancia economica, residentes no concelho.

Realcamos ainda o facto de todos os transportes municipais proporcionados aos estudantes do Concelho
de Vila Velha de ROdao serem efetuados a titulo gratuito, independentemente do nivel de ensino que os
mesmos se encontrem a frequentar.

b. Aga° Social Escolar
A Camara Municipal mantern o seu programa de Apoio as Familias, no qual se incluem as seguintes
medidas:

o Isengao do pagamento da creche e oferta do transporte de todas as criangas, que necessitam
deste recurso e residam no concelho, esta medida abrange 42 criangas.

o Isengao do pagamento das mensalidades do jardim-de-infancia de todas as criangas residentes
no concelho de Vila Velha de Rada°, estao abrangidas por esta medida 63 criangas.

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

o Manutengao das atividades extracurriculares (AEC's) no 1° Ciclo e jardim-de-infancia, as quais
incluem atividade fisica desportiva e mOsica;

c. Componente de Apoio a Familia
A Camara Municipal manteve em funcionamento os apoios ao nivel da cedencia de computadores e
internet, tendo disponibilizado esses equipamentos aos alunos carenciados e que nesse periodo se
encontravam no ensino a distancia. Mantivemos ainda o apoio ao nivel do fornecimento de refeigoes,
a todas as criangas do jardim-de-infancia e 10. Ciclo que se mantiveram em casa, nesse periodo,

tendo os colaboradores do municipio assegurado essa entrega diariamente.
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Mantivemos ainda abertos e em funcionamento o Jardim-de-Infancia e do Agrupamento de Escolas,
para acolherem os filhos dos trabalhadores dos servigos considerados essenciais, conforme o
decretado pelo governo.

d. Promo cao do Sucesso e Combate ao Insucesso Escolar
A equipa multidisciplinar que desenvolve o Plano Inovador e Integrado de Combate ao lnsucesso Escolar
constituida por uma psicologa, terapeutas da fala e ocupacional e por urn professor de mOsica, os quais
prestam diariamente servigo junto dos alunos do Agrupamento de Escolas. 0 funcionamento deste
projeto considerado uma ferramenta de trabalho e de suporte do sistema educativo.

Sao objetivos deste projeto o desenvolvimento de agOes tendentes ao combate do insucesso escolar.
No decorrer deste projeto tern vindo a ser desenvolvidas atividades Micas e experimentais, as quais
tern contribuido para o enriquecimento e alargamento dos conhecimentos basicos e fundamentais
formagao integral da crianga.

Durante o periodo de confinamento, a equipa do insucesso escolar desempenhou urn papel importante
junto das criangas que frequentaram o jardim-de-infancia e 10. Ciclo, filhos dos trabalhadores dos

servigos essenciais, na medida em que as acompanharam e desenvolveram atividades especificas para
as mesmas.

2.2. Biblioteca Municipal

  A Biblioteca Municipal esta a desenvolver a 2.a edigao da iniciativa "Dias de Saber", um projeto que,
este ano, tern como destinatarios as criangas do Jardim-de-Infancia (JI) do Porto do Tejo e foi
concebido segundo um modelo colaborativo, que envolve toda a comunidade escolar e diversos
servigos do Municipio.

  Em junho desenvolveram-se mais duas fases do projeto: ao longo do mes, durante as aulas de
educagao fisica, as criangas ajudaram a criar urn muro vegetal no exterior do Jardim de Infancia; e,
no dia 18, puderam assistir a dois espetaculos da Andante Associagao Artistica, «Afinal o Caracol» e
«Andante (des)Concertante». Corn os dois espetaculos, destinados a criangas da creche ate ao 10

ciclo, a Biblioteca Municipal pretendeu estimular o gosto pela cultura no Oblico infantil e ajudar as
criangas a fazer melhor a transigao para a entrada na Educagao Pre-escolar e no 10 ciclo.

• No ambito da celebragao dos 12 anos de atividade do projeto «Vidas e Mem6rias de uma
Comunidade», a Biblioteca Municipal organ izou urn livro de aguarelas de Maria do Rosario Maia que
foi apresentado ao public° no dia 26 de maio. Trata-se de uma obra que divulga 44 aguarelas -
reveladoras de uma apuradissima tecnica e do olhar atento a beleza das coisas simples da sua autora
- que nos trazem recortes e cenarios de Arias localidades do concelho de Vila Velha de Rodao, 0
livro integra a colegao Rebuscar o Tempo do projeto Vidas e MemOrias de uma Comunidade. A
ocasiao coincidiu corn a inauguragao da exposigao homOnima, que mostra as aguarelas originais da
artista presentes na obra. Trata-se de urn conjunto de 44. A mostra pode ser visitada ate 30 de
setembro.

• Continuaram a sua atividade, agora de modo presencial, o Clube de Leitura de Autores Classicos, o
Clube Leituras sem Pressa e a iniciativa Menos Stress, Mais Saude.

  No dia 30 de maio, Vila Velha de Ron.° assinalou os 50 anos desde o inicio dos trabalhos sobre o
Paleolitico na regiao corn urn encontro que reuniu alguns dos principais protagonistas da chamada
"Geragao do Tejo", nome atribuido aos arqueologos e estudantes que, a partir de finais de 1971,
gragas as campanhas de salvamento arqueologico, garantiram a catalogagao e preservagao da arte
rupestre do vale do Tejo, antes da sua submersao devido a construgao da barragem do Fratel.
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A iniciativa foi organizada resultou de uma parceria do estabelecida entre o Municipio e a Sociedade
dos Amigos do Museu Francisco Tavares Proenga Anior. A atividade contou corn urn programa
bastante diversificado, desde logo tendo-se iniciado corn a realizagao de um passeio pedestre corn
visita guiada ate ao Castelo do Rei Wamba, a Estagao arqueolOgica Vilas Ruivas e a Fonte das
Virtudes, a qual foi conduzida por Luis Raposo, membro da "Geragao do Tejo", antigo diretor do
Museu Nacional de Arqueologia e presidente Associagao Profissional de Arqueologos, e atual vice-
presidente da Associagao dos Arqueologos Portugueses e presidente da Alianga Regional Europeia
do Conselho Internacional dos Museus (ICOM). Houve lugar ainda para uma visita a exposigao de
aguarelas "Pelos Tragos do Tempo", de Maria do Rosario Maia, patente na Biblioteca Municipal Jose
Baptista Martins, tendo esta atividade sido encerrada corn a inauguragao da exposigao fotografica
"50 Anos, 50 Fotografias", sobre os trabalhos arqueolOgicos do Paleolitico na regiao, seguida de uma
apresentagao de dispositivos e de uma a confer-arida "0 Presente e Futuro das Investigagoes sobre
o Paleolitico Rodanense", conduzida por Telmo Pereira, professor do Departamento de Historia, Artes
e Humanidades da Universidade Autonoma de Lisboa e investigador e colaborador em varios projetos
na area da pre-historia.

2.3 Gabinete de Informagio e Relagoes Kiblicas

  Concegao, produgao e aplicagao de suportes graficos diversificados (cartazes, flyers e postais) para
os eventos do Municipio;

• Produgao de sinaletica de prevengao ao Covid-19, para eventos e edificios do Municipio;
  Concegao de anuncios promocionais para jornais;
  Apoio grafico e logistico a produgao de suportes de promocionais da marca Terras de Oiro e Loja

Online;
  Concegao e produgao de sinaletica de apoio para a abertura dos espagos de lazer de vett();
  Apoio Grafico ao CMCD, CLDS E CPCJ;
  Reportagem fotografica e apoio logistico das atividades do municipio;
  Reavaliagao e produgao de sinaletica turistica e da rede de Percursos Pedestres do concelho;

Elaboragao de notas de imprensa acerca das atividades desenvolvidas pelo Municipio e pelos
diferentes servigos, que foram divulga

V' das pelos orgaos de comunicagao social regionais e nacionais;

  Elaboragao mensal da Revista de Imprensa do Municipio, atraves do levantamento das noticias
publicados nos diferentes &gabs de comunicagao social (on-line e impressa) - relativa ao concelho
e ao Municipio de Vila Velha de Rodao;

• Elaboragao de conte0dos para o Boletim Municipal;
  Insergao e atualizagao de conteudos no site institucional do Municipio de Vila Velha de Rodao;
  Apoio a preparagao e elaboragao de informagoes e publicagoes internas Cu externas, de caracter

geral cu especifico, relacionadas corn as areas de intervengao do Municipio;
  Elaboragao de conteildos para promo* das atividades do Municipio na sua pagina do Facebook

e I nstag ram.

2.4. Desporto e Tempos Livres
0 desporto assume urn importante papel enquanto agente de socializagao. Consciente desta
importancia, o Municipio tern desenvolvido e criado estrategias corn o intuito de promover praticas
desportivas nos cidadaos, sensibilizando-os para comportamentos de ambito pessoal, que se traduzam
em habitos de vida saudaveis, contribuindo dessa forma para a melhoria da qualidade de vida dos
cidadaos.

a. Ginasio Municipal
0 Ginasio Municipal, a par das demais infraestruturas desportivas, reabriu ao publico no dia 5 de Abril,
cumprindo todas as normas de funcionamento emanadas pela DGS. Numa primeira fase apenas reabriu
a sala de cardio/musculagao e sO numa fase posterior foram retomadas as aulas de grupo. Durante este
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periodo, em que nao ocorreram aulas de grupo, foram realizados treinos orientados e pianos de treino,
tendo-se registado uma elevada afluencia de utilizadores, nesta infraestrutura desportiva.

Tambern previstos, nas fases posteriores de desconfinamento, foram realizados treinos corn o devido
distanciamento e ao ar livre, sempre que as condigOes meteorolOgicas o permitiram, como tern sido disso
exemplo o Cycling, atividade que vem registando uma elevada afluencia de utilizadores, proporcionando
aos seus mesmos uma major seguranga na sua realizagao, aliada a uma paisagem envolvente de
excelencia, como sao disso exemplo as Portas de Rada°. Outra das modalidades que tern merecido uma
elevada adesao e confianga dos utilizadores O o Pilates, razao pela qual consideramos ser tambern uma
aposta ganha aos niveis do planeamento e organizagao das aulas de grupo desta infraestrutura
desportiva.

Certos da importancia que o desporto assume na manutengao de um estilo de vida ativa e saudavel, o
municipio procurou garantir aos seus municipes e utilizadores regulares deste espago o
acompanhamento e a realizagao de aulas online, como uma estrategia de promogao de habitos de vida
saudavel, durante o periodo pandemic°.

oregresso dos utilizadores tern sido gradual, o que revela ser urn sinal claro da confianga dos utilizadores
nas medidas e regras de seguranga adotadas para o espago, mantendo-se todavia as regras aos niveis
do distanciamento social e da lotagao de espago, as quais sao escrupulosamente seguidas.

No periodo de referenda, e desde a sua reabertura, o Ginasio Municipal conta ja corn 1.038 visitas,
sendo este urn indicador claro da seguranga que os utilizadores sentem ao frequentar este espago.

o nOmero de utilizadores ativos subiu para os 116, registando-se mais de 20 novas inscrigoes no
complex°.

b. Orientacao e acompanhamento de estagiario na sala de Musculacao do Ginasio Municipal;
o acompanhamento dos praticantes na sala de musculagao, do Ginasio Municipal, melhorou
significativamente desde que se iniciou o desenvolvimento de urn estagio profissional, o qual tern sido
dedicado, quase ern exclusivo, ao acompanhamento dos utilizadores daquele espago. Este veio permitir
aos utilizadores urn acompanhamento personalizado por parte de urn profissional da area, garantindo
aos utilizadores do espago a realizagao dos exercicios em seguranga e corn corregao durante o treino,
contribuindo para minimizar a formagao de lesties e melhorando a motivagao dos utilizadores deste
espago.

c. Celebracao do Dia Internacional da Atividade Fisica
No dia 6 de Abril celebrou-se o Dia Internacional da Atividade Fisica, tendo sido realizado urn rastreio de
indicadores vitals e de medidas de composigao corporal a urn elevado Flamer° de funcionarios do
municipio, que aderiram a iniciativa. Desta forma pretendeu-se realgar a importancia de urn estilo de vida
mais ativo e mais saudavel, bem como dos cuidados que se devem observar no dia-a-dia.

A par desta sensibilizagao, foram realizadas duas aulas de fitness, ern direto e em canal aberto para toda
a populagao, uma aula de Dance Kids e outra de treino Funcional. As atividades procuraram alcangar
todo o tipo de public°, desde as criangas a populagao mais senior, tendo-se alcangado cerca de 3.000
utilizadores, entre visualizagOes e participantes ativos nas atividades.

d. Requalificacio de Percursos Pedestres
No periodo em referencia, foi dada continuidade aos trabalhos de limpeza, desmatagao e balizagem dos
percursos pedestres de pequena rota, existentes no concelho, as quais foram remarcados corn tinta,
corn nova sinaletica, foram colocados novas paineis informativos, foram criados acessos a pontos de
interesse turistico e foram ainda efetuadas melhorias e criadas estruturas que permitem uma circulagao
mais segura aos pedestrianistas, encontrando-se esta primeira fase dos trabalhos concluida.
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No ambito da requalificagao dos percursos pedestres de pequena rota, estao ainda a ser desenvolvidas
Rotas Encenadas, urn projeto inserido no programa Beira Baixa Cultural, o qual consta da realizagao de
um passeio pedestre guiado e explicado, o qual conta corn a realizagao de encenagOes teatrais alusivas
as tradigOes existentes no territorio onde os percursos ocorrem. No periodo de referencia ocorreram fres
Rotas Encenadas, nas freguesias de Fratel, Sarnadas de Rada() e Perais.

e. AEC's Atividade Fisica e Desportiva
0 municipio assegurou o funcionamento das AEC's, no que se refere a Atividade Fisica e Desportiva,
tendo para o efeito dinamizado aulas junto dos alunos do 1° ciclo do AEVVR, pois entendemos
essencial ao desenvolvimento das criangas e este assume uma importancia ainda major, nos tempos de
pandemia como os que temos vivido no ultimo ano.

f. Academia Senior
A Academia Senior é urn projeto apoiado pelo Municipio de Vila Velha de Rada° em estreita colaboragao
corn o Centro Municipal de Cultura.

A Academia Senior iniciou, no mes de abril, a participagao no projeto artistico itinerante promovido pela
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), no ambito do Projeto Beira Baixa Cultural 2.0,
dedicado a tematica das «Invasoes Francesas». A apresentagao pOblica do espetaculo esta prevista
para dia 25 de julho e integra a participagao de alunos do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de
%ciao.

Em maio foram retomadas as atividades presenciais das disciplinas corn menor numero de inscritos, a
saber: psicologia positiva, clube de leitura sem pressas, atividade fisica ao ar livre (descentralizada da
sede do Concelho no mes de junho), cidadania, tecelagem, saude em movimento e costura. Esta Ultima
esta em exclusividade dedicada a concegao e elaboragao de figurinos para As Invasoes Francesas».

Manteve-se ainda em funcionamento o sistema de ensino a distancia na disciplina de informatica, o qual
se havia iniciado em fevereiro. Este regresso as aulas permitiu aos alunos desta disciplina retomarem o
convivio e as aprendizagens, no campo da informatica, que tao iiteis se tern revelado em tempos de
confinamento obrigatorio, como os atualmente vividos.

g. Apoio ao Centro Formacio Desportiva - Canoa gem
Por forma a garantir o funcionamento do Centro de Formagao Desportiva, o Municipio cede
embarcagOes, adequadas a iniciagao e aperfeigoamento da pratica da Canoagem, disponibiliza apoio
tecnico em atividades e competigOes da modalidade, garantindo dessa forma a participagao nas
atividades implementadas pelo Centro de Formagao Desportiva. As atividades de canoagem, sendo uma
modalidade de baixo risco, foi retomada, em observancia corn a 2a fase de desconfinamento, a qual se
mantem em funcionamento desde o dia 5 de abril.

No decurso da pratica da modalidade de canoagem, Vila Velha de %ciao já marcou presenga no
Campeonato Regional de Fundo Bacia do Tejo (Amora - Seixal), no dia 08 de maio, onde obteve urn 3.°
lugar na classe Veteranos B Feminino e urn 10.0 lugar na classificagao geral de clubes. Esteve tambem

presente, no dia 15 de maio, no Campeonato Regional de Esperangas Bacia do Tejo.

A pratica desta modalidade desportiva tern registado uma elevada adesao por parte das criangas e
jovens nao s6 do nosso concelho, mas tambern de concelhos limitrofes, que encontram em Rada°
condigOes de excelencia a pratica desta modalidade desportiva. Os treinos decorrem semanalmente, as
tergas e sextas e sabados, no Cais de Rodao/Centro Nautico, cedendo o municipio as instalagOes e os
equipamentos para a pratica da modalidade.
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omunicipio em parceria corn o CMCD e a Federagao Portuguesa de Canoagem (FPC), encontram-se a
preparar a realizagao da Campeonato Regional Maratona Bacia do Tejo e I Trofeu Terras de Oiro. Prova
adiada por decisao da FPC, por motivos de calendario, de dia 30 de maio para dia 19 de junho.
confinamento obrigatorio, corm os atualmente vividos.

h. Apoio a realizacoes diversas de natureza desportiva

• 0 municipio apoiou e acolheu a realizagao de atividades desportivas como o Rail de Castelo, que
ocorreu no dia 12 de junho, esta prova integra o calendario do Campeonato de Portugal de Ralis,
promovido pela Federagao Portuguesa de Automobilismo e Karting, cuja organizagao é da
responsabilidade da Escuderia Castelo Branco.

Esta edigao, contou corn o apoio dos Municipios de Vila Velha de Rada° e Castelo Branco, concelhos
onde se disputou a prova tendo contado corn a presenga de 90 equipas.

• No dia 18 de junho Vila Velha de Radar) acolheu a organizagao do Campeonato Nacional de Contra-
Relogio de Estrada 2021, nos EscalOes de Elites, Sub -23 e Paraciclistas. Os Campeonatos Nacionais
sao uma importante marca do ciclismo em todo o mundo, permitindo, anualmente, distinguir os
corredores que mais se destacam em cada categoria. Trata-se de urn evento extremamente
importante nas camadas jovens e nas praticantes femininas, por serem provas de referencia, que
motivam equipas e ciclistas, dando urn forte impulso a atividade velocipedica de forma*.

2.5. Casa de Artes e Cultura do Tejo

No periodo de referencia, em virtude da pandemia provocada pelo Covid-19 e das diretrizes emanadas pelo
governo, no que se refere ao funcionamento dos espagos culturais, a programa* cultural da Casa de Artes
e Cultura do Tejo esteve suspensa numa primeira fase, tendo retomado a sua atividade em maio, corn a
realizagao de sessoes regulares de cinema, corn espetaculos de musica e teatro, entre os quais se destacam:
Concerto intimista de Cust6dio Castelo corn Jorge Fernando, Barbara Tinoco e Sergio Godinho. Decorreu
ainda neste periodo uma exposigao intitulada "50 anos, 50 imagens", a qual se encontrava inserida na
atividade" 50 anos dos trabalhos do paleolitico de %ciao".

No ambito do Dia Mundial da Crianca a CACTEJO acolheu a realizagao desta atividade corn a apresentagao
do musical Branca de Neve e os Sete Andes, e urn conjunto de atividades dedicadas aos mais novos e
organizadas pelo Municipio de Vila Velha de Rada°, em parceria corn a Associagao de Pais do Agrupamento
de Escolas e o CLDS 4G de Vila Velha de Rano. Por forma a cumprir as normas de seguranga impostas
pela pandemia e assegurar a adaptagao a idade das criangas no auditoria a pega de teatro repetiu-se em
dois momentos, as 10h00 e as 14h00, contando no total corn a presenga de duas centenas de criangas do
concelho, que adoraram esta versa° bem divertida e animada de uma historia já bem conhecida de todos.

A par do espetaculo, as criangas tiveram ainda direito a pipocas e algodao doce e puderam usufruir de uma
aula muito participada no exterior, dinamizada pela professora Catarina Fonseca, colaboradora do Ginasio
Municipal.

Para cumprir a tradigao desta data, a Associagao de Pais do Agrupamento de Escolas e o CLDS 4G de Vila
Velha de %ciao finalizaram o dia corn a oferta surpresa de varios presentes as criangas, onde se incluiu urn
exemplar do livro "Cores do Mundo", elaborado pelos CLDS 4G da Covilha, Fundao, Penamacor e Vila Velha
de Raab, onde se reimem historias infantis e contos tradicionais recolhidos junto das comunidades
estrangeiras e pessoas idosas de cada concelho, que sao acompanhadas pelas ilustragOes feitas pelas
criangas e jovens do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Rada°.

2.6. Setor da Agio Social

Gabinete de Acao Social
Os servigos de Agao Social do Municipio, em parceria corn o CLDS, tern procurado dar uma resposta a todas
as situagOes de pedidos de auxilio que chegam diariamente aos nossos servigos. Nesse sentido, o Gabinete
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de Aga° Social do Municipio tern diligenciado visitas domiciliarias aos municipes que se encontram em

situagOes vulneraveis e de comprovada carencia economica, corn o intuito de efetuar urn levantamento das

necessidades e procurando, dentro do possivel, atenua-las.

Desde o inicio da pandemia provocada pelo COVID-19, a Camara Municipal atraves do servigo de agao social,

apoia a populagao mais vulneravel e as pessoas diretamente afetadas pelo virus, tendo para o efeito sido

constituida uma equipa de trabalho para  dar resposta as necessidades da populagao e ma nte m e m

funcionamento as duas linhas de apoio criadas no inicio da pandemia, atraves das quais os nossos municipes

podem dirigir os seus pedidos de auxilio no que se refere a entrega e/ou aquisigao de bens alimentares e
medicamentos para posterior entrega nas suas habitagoes.

0  municipio encontra-se ainda a assegurar o transporte e o acompanhamento dos seus municipes a
consultas mOdicas, sempre que estas ocorram fora do Concelho e que estes comprovem que nap dispOe de

meios proprios para se deslocarem, nem disponham de nenhum familiar direto que os possa acompanhar.

Mantern-se ainda em funcionamento o protocolo referente ao programa ABEM, programa de apoio de acesso

ao medicamento, celebrado entre o Municipio e a associagao Dignitude, o qual auxilia os nossos municipes,

corn fracos recursos econ6micos no apoio a compra de medicamentos.

Continuam a ser realizadas agOes de sensibilizagao, junto da populagao, para que observem as normas de

seguranga emanadas pela DGS, no que se refere ao cumprimento do distanciamento social, do uso da

mascara, da higienizagao das macs e no cumprimento da etiqueta respirat6ria.

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, continuamos a registar corn aprego a elevada procura de informagao junto dos

nossos servigos, sabre os apoios que o Municipio disponibiliza nessa matOria, bem como as condigoes

de atribuigao e o modo de instrugao das candidaturas. Neste momento, encontram-se em apreciagao 2
candidaturas para apoio ao arrendamento jovem e 1 candidatura para compra de habitagao. Beneficiam

destas medidas ao nivel do apoio ao arrendamento 27 jovens e familias.

b. Apoio aos Estratos Sociais Des favorecidos
A Camara Municipal mantern 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, foram subsidiados transportes escolares de alunos do ensino secundario a
frequentar estabelecimentos de ensino em Castelo Branco e foi ainda concedido apoio no pagamento
de refeigOes de criangas que se encontra a frequentar o 10. Ciclo.

c. Comissao de Reinsercao Social
Voltaram a ser realizadas as reuniOes presenciais da Comissao de Avaliagao do RSI, para avaliagao dos
pedidos de apoio no ambito do RSI.

d. Comissao de Promocao 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. Cartoes do Idoso/Social
No ambito do Regulamento do Carta° do ldoso/Social, foram concedidos apoios na redugao das taxas e
consumos de agua.

f. Lola Social de Vila Velha de R&M)
A Loja Social de Rada° mant6m o apoio a populagao mais vulneravel do concelho. Para o efeito,

continuamos a contar corn a solidariedade da populagao em geral e de algumas empresas, que  nos

3a Assembleia Municipal de 2021 -  25 de junho 8IPagina



— Camara Municipal de Vila Velha de Rodao —

fazem chegar os mais diversos tipos de bens, permitindo-nos dar continuidade a este projeto e ajudar
quem mais necessita.

g. Gabinete de Apoio a Vitima
0 Gabinete de Apoio a Vitima que passou a funcionar no edificio da ADRACES, local onde continua a
trabalhar no sentido de resolver e acompanhar algumas situagOes complexas, anteriormente
identificadas, e que necessitam de intervengao e apoio, tendo-se procedido ao seu encaminhamento
para apoio psicologico. Este espago encontra-se um funcionamento todas as primeiras quartas-feiras de
cada mes.

h. Centro de Convivio de Sarnadas de R&M° — desde o dia 3 de maio que o Centro de Convivio de Sarnadas

de Rada° se encontra aberto ao pOblico, apos a realizagao de obras de remodelagao e adaptagao do

edificio da antiga escola primaria da aldeia para esta nova finalidade. A data de elaboragao da presente

informagao o centro de convivio contava corn já corn 22 inscritos residentes na freguesia. Este novo

espago funciona de segunda a sexta-feira, das 09h As 18h, e oferece aos utentes a possibilidade de

realizarem diversas atividades, que vao da atividade fisica a mOsica, estimulagao cognitiva ou jogos

tradicionais, de forma sequenciada e nao simultanea, de modo a garantir o cumprimento das normas de

seguranga recomendadas pela Dire* Geral de Sat:rde. Para tal, contam corn o apoio dos funcionarios

do servigo de Agao Social e Desporto da Camara Municipal e do projeto CLDS 4G de Vila Velha de

Rada°, responsaveis pelo apoio ao funcionamento e dinamizagao das atividades.

Este projeto que resultou da uniao dos esforgos da Camara Municipal e da Junta de Freguesia de

Sarnadas de ROTA° para dar resposta a uma necessidade da populagao mais idosa e das suas familias,

advinda do encerramento do centro de dia daquela localidade, situagao que confrontou os idosos desta

freguesia corn a alternativa de se deslocarem para outros centros de dia fora da freguesia e o abandono

das suas aldeias e do ambiente familiar, tendo esta situagao conduzido a tomada de decisao de

transformar a antiga escola primaria da aldeia num Centro de Convivio.

De realgar ainda que as obras de que o edificio foi alvo, resultaram de uma intervengao promovida por

administragao direta pelo municipio, as quais permitiram dotar a antiga escola de melhores condigOes

de acessibilidade, conforto e seguranga e conduziram A uniformizagao do piso terreo, de modo a eliminar

desniveis e degraus. Foi contemplada ainda a adaptagao das instalagOes sanitarias, a melhoria das

condigoes de climatizagao do edificio e a instalagao de mobiliario geriatric° adequado as novas fungoes

do espago, agora ao dispor da populagao.

2.7. Setor de Desenvolvimento e Turismo

No periodo de referencia o Lagar de Varas e o Posto de Turismo reabriram ao pirblico no dia 03 de maio e
contaram corn um total de 448 visitantes. No periodo de referencia da informagao, passaram pelo parque de
caravanismo cerca de 164 autocaravanas.
visitantes. Estes espagos sao detentores do selo Clean & Safe pelo facto de cumprirem e observarem todas

as normas emanadas pela DGS.

0 Centro de Interpretagao de Arte Rupestre (CART), no periodo de referencia, nao recebeu visitantes em
virtude de se encontrarem ainda a decorrer as obras de requalificagao daquele espago, sendo, no entanto,
possivel continuar a visitar virtualmente a Arte Rupestre do Concelho atraves da pagina do Facebook.

A divulgagao turistica do concelho continua a merecer destaque por parte do Municipio, sendo a marca Terras
de Oiro urn dos elementos mais visiveis do trabalho desenvolvido. A pandemia veio revolucionar a forma
como o mundo vive e se relaciona e acima de tudo veio acentuar a importancia do e -commerce. Desta
necessidade surge a loja online (www.terrasdeoiro.pt) que, em articulagao corn os empresarios do setor
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agroalimentar, tern vindo a promover e a divulgar os produtos regionais, numa altura em que o comercio digital

se afirma e conquista cada vez mais utilizadores. 0 volume de vendas nesta plataforma tern sido bastante
apelativo e tern representado uma importante ajuda para os produtores locais, que integram esta marca.

2.8. Setor de Apoio ao Desenvolvimento — Protecio Civil

• Elaboraga'o das alteragoes aos "Pianos de Contingencia e Atuagao para Prevengao da Transmissao
da Infegao Humana pelo Coronavirus SARS — CoV-2 (COVID-19) " para as piscinas municipais de
Fratel e Vila Velha de Rano;

• Assessoria nos procedimentos de acompanhamento da atividade relativa ao combate a pandemia
de Covid-19 realizados a nivel municipal;

  Execugao de agOes de fiscalizagao relativas a aplicagao da Lei n.° 76/2017, de 17 de agosto
(Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incendios);

  Acompanhamento dos trabalhos de beneficiagao das Faixas de Gestao de Combustivel da Rede
Viaria Municipal;

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

• Acompanhamento e fiscalizagao dos trabalhos realizados no ambito da prestagao de servigos
"Promogao EcolOgica da Serra da Achada"

• Gestao da Plataforma de registo e autorizagao de queimas e queimadas a nivel municipal;
• Gestao da Plataforma SOS Vespa e remogao de ninhos de Vespa Velutina detetados no concelho;

2.9. Habitacio e Urbanismo/Obras e Projetos Municipais

Obras por administracio direta —23 de abril de 2021 a 18 de junho de 2021

Concluidas:
  Recuperagao de calgadas, passeios, caixas de aguas e esgotos, em diversos locais do concelho;
• Reparagao de ruturas nas condutas de agua;
• Montagem e retirada de diversos contadores de agua;
• Lavagem e desinfegao de contentores de residuos urbanos no concelho;
• Beneficiagao do Largo do Meio Teso e reconstrugao do lavadouro, em Perdigao;

  Beneficiagao da Casa de Campo, Foz do Cobra();
  Manutengao de caminhos rurais na freguesia de Perais;
• Execugao de urn novo espago ajardinado na Urbanizagao do Barreiro, em Sarnadas de Rodao;
• Execugao de urn novo espago ajardinado no Perdigao;
• Demoligao da Antiga Loja Social;
• Demoligao do Lagar das Burras em Fratel;
  Remogao de muro de suporte da estrada de ligagao a povoagao do Gaviao de Rodao;
• Trabalhos de beneficiagao das piscinas municipais de Fratel e Vila Velha de Rada() e da praia

fluvial da Foz do Cobra();

• Beneficiagao dos fontanarios na localidade do Perdigao;
  Execugao de calgada na area envolvente ao Ossarios no Cemiterio, em Vila Velha de %ciao;
• Beneficiagao das fragOes de habitagao do edificio da antiga Maconova;
• Construgao e montagem de estruturas para suporte de canoas no edificio do Centro Nautico;
  Lavras em terrenos rilsticos do Municipio;
• Trabalhos de apoio do Rali de Castelo Branco;
• Trabalhos de apoio a prova de Ciclismo do Campeonato Nacional;
  Trabalhos de apoio a prova de Canoagem para o Campeonato Regional de Maratona da Bacia do

Tejo e Trofeu Terras de Oiro;

Em curso:
• Recuperagao de calgadas no concelho;

3" Assembleia Municipal de 2021 — 25 de junho 10IP a g ina



- Camara Municipal de Vila Velha de ROO° -

• Recolha de RSU's e de Monos;
• Manutencao e limpeza de cemiterios do concelho;
• Limpeza e higienizacao dos reservatorios do concelho;
  Manutencao dos sistemas de rega dos espacos ajardinados;
  Manutencao das infraestruturas das piscinas municipais de Fratel e Vila Velha de Rodao e da praia

fluvial da Foz do Cobra();
• Plantacao e arvores, em diversas localidades do concelho;
• Desmatacao e limpeza de estradas e caminhos municipais;
• Desmatacao e limpeza de arruamentos, em Vila Velha de ROdao;
• Aplicacao de herbicida nos arruamentos da sede do concelho;
• Aplicacao de tratamento fitossanitario em arvores;
  Recolha de animais errantes;
• Aplicacao de tratamento fitossanitario em arvores de arruamentos;
• Terraplanagem do novo Estaleiro Municipal;
• Beneficiacao do espaco envolvente ao Centro de SaCide, em Fratel;
• Construcao de arruamentos em calcada, em Silveira;
• Trabalhos complementares a construcao da empreitada "Ligacao Pedonal Av. da Bela Vista ao

Largo do Cemiterio, em Vila Velha de Rodao";
• Trabalhos de apoio a construcao da rede de gas natural do concelho de Rada();
  Reconstruck do lavadouro de Marmelal;
• Construcao de passeios na Avenida da Serra.

Empreitadas — 23 de abril de 2021 a 18 de junho

Obras em fase de concurso
• Requalificacao da Escola EB 2+3, de Vila Velha de %dab;
  Reabilitacao e valorizacao da ribeira do Enxarrique (Anulado).

Obras em fase de execucao
• Loja de Cidadao de Vila Velha de Rada° (Suspensa);
• Ligacao Pedonal da Avenida da Bela Vista ao Largo do Cemiterio;
• Valorizacao do Centro de Interpretacao da Arte Rupestre do Vale do Tejo;
  Prevencao da Floresta contra Agentes Bioticos e Abioticos / Beneficiacao da rede Primaria e

Secundaria;
  Largo do Lagar, em Fratel;
• Substituicao da cobertura da Casa de Aries e Cultura do Tejo.

Obras concluidas
  Praia Fluvial da Foz do Cobra'o,
  Construcao de Ossarios no Cemiterio, em Vila Velha de Rada();
• Demolicao da Antiga Loja Social.
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COVID-19
A Camara Municipal deu continuidade as medidas excecionais já implementadas e reforcou ainda algumas das ja

existentes, no sentido de prevenir e combater a disseminacao da doenca COVID-19 e minimizar os seus efeitos. Procurou

ainda atuar o sentido de minorar as graves consequencias econornicas e sociais, provocadas por esta pandemia.

Nestes termos, e para alom das medidas já implementadas pela autarquia, corn o objetivo de minimizar o impact() na

economia local e utilizando os recursos que esta tern ao seu dispor, foram implementadas diversas medidas e que abaixo

se descriminam:
o Disponibilizacao gratuita de testes rapidos a COVID-19 a utentes e profissionais de lares do concelho, tecnicos de

saUde, bombeiros, colaboradores do municipio, bem como a todos os setores cuja atividade obrigue ao contacto

direto corn o public°, nomeadamente, taxistas, vendedores de produtos alimentares, funcionarios dos servicos de

Finances, Notarios, Caixa Geral de Depositos e Correios, assim como a todos os comerciantes cujos

estabelecimentos se encontram abertos ao public°.
o Manteve-se em funcionamento o protocolo estabelecido corn a Escola Superior de Saude, do Institut° Politecnico

de Castelo Branco, no sentido de assegurar a realizacao dos testes rapidos adquiridos pelo Municipio, aumentado

dessa forma aumentar a capacidade de testagem e de resposta do Municipio, no que concerne a disseminacao

pandemia. Desta parceria resultou a capacitagao do servico de enfermagem da Santa Casa da Miseric6rdia de

Vila Velha de ROM° e dos Bombeiros Voluntarios, no que concerne a realizacao de testes, dotando os

profissionais dessas instituicOes a operacionalizarem agOes de rastreio;

o Mantiveram-se em funcionamento as duas linhas de apoio criadas no sentido de garantir a entrega de

medicamentos e bens essenciais a populace.° mais vulneravel (idosos, doentes cronicos ou pertencentes a

families carenciadas) e o apoio psicolOgico, disponivel para toda a populagao;

o De referir ainda que o protocolo "Emergencia Abem: Covid-19", assinado corn a Associacao Dignitude, se manteve

em funcionamento e tern vindo a garantir o acesso ao medicamento aos cidadaos corn escassos recursos

econ6micos e que nao se encontram abrangidos pela condicao de recurso do Programa Abem, mas que se

encontram em situacao fragilizada, em virlude da pandemia.

o Mantiveram-se ativos o Plano de Contingencia Municipal e o Plano Municipal de Emergencia.

o Mantivemos uma estreita colaboracao corn as Juntas de Freguesia e as AssociagOes do Concelho, no sentido de

identificar os municipes que necessitavam de auxilio.

o Encontra-se a decorrer o processo de vacinacao no concelho de Vila Velha de Rada°, o qual é conduzido pela

UCSP - Unidade de Cuidados de Sairde Personalizados de Vila Velha de Rodao e que conta corn o apoio logistico

do Municipio de Vila Velha de Rada°. Para o efeito o Municipio preparou a sale polivalente do Centro Desportivo

Recreativo e Cultural (CDRC), que cedeu as suas instalacoes para a realizacao deste processo, corn as condicOes

necessaries a realizacao do processo de vacinacao. 0 municipio garantiu ainda o transporte dos municipes, para

se deslocarem a vacinacao, assim como os meios humanos e materiais necessarios a garantir a celeridade e o

born funcionamento do centro de vacinacao, sempre em estreita articulacao corn a Unidade Local de Saude.

Vila Velha de Ralik, 18 de junho de 2021

0 Presidente da Camara Municipal
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