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INFORMAÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA c) DO N°2 DO ARTIGO 25° DA LEI N°7512013 DE 12109 E DE ACORDO
COM O PONTO 4 DO ARTIGO 35° DA MESMA LEI
ja

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
19 de fevereiro de 2016

1. RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Situação relativa à gerência de 2016, reportada à data de 12 de fevereiro:

RECEITA COBRADA
FEF1

FSM2

PART. IRS3

OUTROS

TOTAL

CORRENTE

318.748,00€

3.779,00€

8.086,00€

97.437,51€

428.050,51€

CAPITAL

35.416,00€

0,00€

0,00€

0,00€

35.416,00€

OUTRAS RECEITAS

0,00€

0,00€

0,00€

2.246,38€

2.246,38€

TOTAL

354.164,00€

3.779,00€

8.086,00€

99.683,89€

465.712,89€

PAGAMENTOS EFETUADOS
CORRENTE

356.349,24€

CAPITAL

69.646,82€

TOTAL

425.996,06€
1.626.067,33€

Saldo do Ano Anterior
Saldo do Corrente Ano

(465.712,89€-425.996,06€)

39.716,83€
1.665.784,16€

Saldo Reportado a 12/0212016

50.211,66€

Faturas por pagar a fornecedores (Corrente ano)

(Parte desta faturação encontra-se já em fase de liquidação e será paga até final do corrente mês e as restantes
encontram-se em fase de conferência por parte dos serviços.)

9.367,08€

Fatura por pagar a fornecedor (Anos anteriores)

(Parte da faturação encontra-se para pagamento, no que se refere à fatura da firma Ventura & Pires Lda., o processo
ainda não está encerrado.)

Fundo de Equilíbrio Financeiro
Fundo Social Municipal
Participação Variável no IRS
ja
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2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
2.1. Setores da Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres
Educação

2.1.1.

a. Transportes Escolares

No âmbito dos transportes escolares a Câmara Municipal, continua a dar o seu apoio a todos os níveis do
ensino, incluindo o secundário e o profissional.
A Câmara Municipal assegura ainda um autocarro diário, pata Castelo Branco, permitindo que os alunos do
concelho, que frequentam o ensino secundário e profissional, utilizem este transporte sem qualquer custo.
Mantêm também o apoio em 50% do custo do passe, para os referidos alunos que utilizam os autocarros da
RBI5.
Realçamos o facto de todos os transportes municipais, proporcionados aos estudantes do concelho, de Vila
Velha de Ródão serem a título gratuito, bem como para todos os alunos carenciados do concelho,
independentemente do nível de ensino que se encontram a frequentar.
Encontra-se em fase de elaboração o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2016/2017.
b. Ação Social Escolar

A Câmara Municipal mantém o seu programa de Apoio às Famílias, no qual se incluem as seguintes
medidas:
V Isenção do pagamento da creche de todas as crianças residentes no concelho de Vila Velha de Ródão.
V Prolongamento do horário escolar (07:45h as 09:OOh) e das (1 5:30h as 1 8:30h), no Jardim-de-infância;
v’ Refeições escolares Foram prestados apoios às famílias com menores rendimentos.
V Manutenção das atividades extracurriculares (AEC’s) no 1° Ciclo e Jardins de Infância;
V Pagamento integral dos passes escolares, aos alunos do ensino secundário, inseridos em agregados
familiares cuja situação económico-social seja considerada precária.
—

A Câmara Municipal atribuiu ao Agrupamento de Escolas verbas para apoio ao plano de atividades e plano
curricular dos diversos ciclos de ensino, num total de 9.360€.
Ciente da necessidade de acompanhar e ajudar a suprir estas e outras necessidades específicas das
crianças, a Câmara Municipal elaborou um protocolo com Associação de Pais e Encarregados de Educação
do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão no sentido de garantir um maior apoio ao nível das
Terapias da Fala e Ocupacional, face ao levantamento de necessidades efetuado pelo Agrupamento de
Escolas no arranque do ano letivo.
2.1.2.

Biblioteca Municipal
V No dia 18 de dezembro a Biblioteca Municipal desenvolveu uma iniciativa de motivação para a sua

utilização denominada «O dia mais longo)). Nessa data esteve aberta ao público das 9hOOm às
24h00m, ininterruptamente, tendo sido desenvolvidas ao longo do dia atividades destinadas às famílias
como oficinas de cinema, projeção de filmes temáticos e hora do conto.
V Em janeiro foram retomadas as reuniões do Clube de Leitores Adolescentes dinamizadas por Andreia
Brites. No mês de fevereiro a sessão aconteceu no Dia Mundial da Rádio e por isso contou com a
presença da jornalista da Antena 1 Sandy Gageiro.

ia
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No dia 27 de janeiro a Biblioteca Municipal participou nos Encontros Documentais de Vila de Rei tendo
aí apresentado o projeto Vidas e Memórias de uma Comunidade que tem um novo site integrado no
portal do município.

“

O Clube de Leitura de Autores Clássicos iniciou um novo ciclo de leituras. Nos próximos meses serão
lidos e interpretados textos fundadores de culturas e civilizações. A primeira sessão deste ciclo, na
qual participaram 24 pessoas, aconteceu no dia 29 de janeiro, teve como tema a mitologia e foi
dinamizada pelo professor Paulo Correia da Universidade do Algarve.

V No dia 10 de fevereiro foi organizada pela Biblioteca Municipal uma viagem científica aos trilhos de
dinossáurios do Cabo Espichel, guiada pelo paleontólogo Silvério Figueiredo, na qual participaram 18
crianças e jovens.
V Dos dados estatísticos anuais relativos à Biblioteca Municipal, salientamos que no ano de 2015 a
biblioteca esteve aberta ao público 47 horas por semana e foi utilizada por 24.990 pessoas.
2.1.3. Desporto e Tempos Livres

O desporto assume um importante papel enquanto agente de socialização. Conscientes desta
importância, o município tem como preocupação criar condições necessárias para o desenvolvimento
desportivo no concelho e para que este se processe de forma integrada, coerente e sustentada a fim de
responder às necessidades e interesses da população em geral.
Ginásio municipal

a.

Continuam a decorrer as atividades de Fitness, de Cardiofitness, de Musculação, bem como as aulas
individuais e de grupo, de Aeróbica, Step, e de ginástica localizada e alongamento, nas instalações do
Estádio Municipal, por forma a promover o Ginásio Municipal e a prática regular do desporto.
b.

Gira Vólei e Gira +

Com o intuito de fomentar a prática da modalidade de voleibol nos jovens do concelho, o serviço de
desporto e tempos livres da câmara municipal mantém ativo o projeto gira-vólei e gira + e este ano, pela
primeira vez, será organizado um torneio de voleibol de 6x6 aberto à população em geral. A sensibilização
para a prática desportiva em Ródão encontra nesta modalidade um forte aliado. Neste momento os
participantes encontram-se na fase de treino de preparação para a participação nos torneios. Os treinos
ocorrem semanalmente no pavilhão gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de
Ródão.
Dentro deste projeto houve ainda lugar à realização de um jogo de voleibol com o Clube Recreativo
Piedense, que escolheu Vila Velha de Ródão para a realização de um estágio, no qual pudemos participar
com uma equipa feminina do projeto de Gira Vólei.
c.

Atividade ffsica para idosos

O Serviço de Desporto e Tempos Livres da Câmara Municipal encontra-se a desenvolver atividades
físicas junto dos utentes dos lares da Santa Casa de Misericórdia, Centro de Apoio a Idosos de Fratel e
Centro Dia do GAFOZ. As atividades resumem-se a movimentos ritmados que vão ao encontro das
necessidades que os idosos têm no seu dia-a-dia. Para além das atividades em grupo é efetuado um
trabalho individualizado com os utentes e focalizado nas lesões que cada um apresenta. Com esta
iniciativa pretende- se melhorar a qualidade de vida dos idosos, procurando estimular a agilidade, a
mobilidade e o equilíbrio.
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d. Atividades Extra Curriculares (AEC’s)

Sabendo da valorização social que a atividade física e desportiva contém e por acreditarmos que a escola
tem uma função central na elevação da prática desportiva, o serviço de desporto e tempos livres da
câmara municipal implementou um modelo de trabalho junto das crianças das creches de Fratel e da
Santa Casa, do Jardim de Infância do Porto do Tejo e junto das turmas do 1° Ciclo do Agrupamento de
Escolas de Vila Velha de Ródão, de modo a atrair e desenvolver conhecimentos e competências
desportivas.
No âmbito das atividades extra curriculares houve lugar à participação no corta mato escolar e corta mato
distrital.
e.

Canoagem

Procurando tirar o máximo de partido dos recursos naturais que o concelho oferece para a prática
desportiva e nomeadamente para a prática da modalidade de canoagem tem-se vindo a dar continuidade
ao projeto. A prática da canoagem encontra-se aberta a toda a população e decorre todos os sábados de
manhã e aproveitando os cursos de água do Rio Tejo e da Barragem dos Tamujais.
Com vista a dar um incremento qualitativo aos praticantes da modalidade foi solicitado, pelos serviços de
desporto do município, um orçamento para aquisição de novos equipamentos.
f.

Apoio a Atividades Externas

A empresa Horizontes, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, promoveram no
passado dia 6 de fevereiro, a segunda etapa do Trai! Run Território Circuito Centro que trouxe até Ródão
cerca de 250 atletas, com idades até aos 70 anos, os quais percorreram diversos pontos de interesse do
concelho. Vila Velha de Ródão tem-se vindo a afirmar como um destino turístico de excelência para a
prática de desporto de natureza. Esta etapa do percurso será, certamente, uma mais-valia, para a
promoção de uma região onde os trilhos pedestres e os percursos para BU são uma imagem de marca.
No dia 07 de fevereiro decorreu em Vila Velha de Ródão mais uma edição do passeio de Todo o Terreno,
organizado pelo Grupo de Amigos dos Bombeiros de Vila Velha de Ródão, o qual trouxe até Ródão mais
de uma centena de participantes e que contou com o apoio logístico do município.
Sempre que solicitado, o município tem vindo a ceder as suas instalações desportivas para apoio às
diversas organizações realizadas neste concelho.
2.1.4.

Casa de Artes e Cultura do Tejo

No período de dezembro a fevereiro decorreram na Casa de Artes e Cultura do Tejo diversos eventos
culturais, entre eles, tertúlias, sessões técnicas, espetáculos de cariz musical, sessões regulares de cinema,
ações de formação e atividades de âmbito diversificado, com organização da responsabilidade dos serviços
do município, mas também de entidades externas que encontram nos nossos espaços as condições
adequadas para a realização dos seus eventos. Neste período passaram pela CACTEJO 820 utilizadores.
No âmbito da Programação Cultural 10 anos da Casa de Artes e Cultura do Tejo, foi definido o Plano de
atividades para o ano 2016, tendo já sido agendadas e reservadas as datas respetivas para os espetáculos
a concretizar na Casa de Artes e Cultura do Tejo, tendo em conta a qualidade dos eventos e respetiva
notoriedade dos mesmos.
Destaca-se na programação cultural da Casa de Artes o espetáculo dos UHF que esgotou os lugares do
auditório em 48 horas.
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Em janeiro de 2016 foi implementado o novo sistema de bilhética da Ticketline, sendo a Casa de Artes e
Cultura do Tejo a 1a sala de espetáculos do distrito de Castelo Branco a usar esta estrutura de bilhética que
permite a reserva e compra de bilhetes em todos os distritos do país e venda de bilhetes on-line.
Encontra-se em fase de implementação o novo vestuário/fardamento e respetivas placas identificativas para
os técnicos e colaboradores da Casa de Artes e Cultura do Tejo de forma a criar uma imagem de marca
para a Casa de Artes e Cultura do Tejo.
Está em fase de planeamento o novo merchandising cultural para oferta, alusivo aos 10 anos da Casa de
Artes e Cultura do Tejo.
2.2. Gabinete de Informação e Relações Públicas
V De dezembro de 2015 a fevereiro de 2016, o Gabinete de Informação e Relações Públicas, no âmbito

das suas atribuições, produziu os conteúdos informativos e gráficos relativos às diversas atividades da
autarquia, que foram divulgados junto das populações e dos meios de comunicação regional e nacional.
V Assegurou a conceção gráfica e a divulgação dos instrumentos de comunicação do Município
(Agendas Culturais, site do Município) e das diferentes atividades dinamizadas pelos vários serviços.
v’ No âmbito da colaboração prestada às associações do concelho, o GIRP colaborou com estas, ao
nível do design, da produção de conteúdos, cartazes e notas de imprensa alusivas às atividades
destes.
V O GIRP encontra-se a desenvolver o plano de comunicação da Feira dos Sabores do Tejo e a produzir
toda a linha gráfica do referido evento.
v’ Introdução de conteúdos e atualização diária da informação veiculada no site do município.
2.3. Setor da Ação Social
a. Apoio a fixação de jovens e famílias
No âmbito do alargamento das medidas introduzidas no Regulamento de Apoio à Fixação de Jovens e
Famiias, continua a existir procura de informação, junto dos nossos serviços, sobre os apoios a conceder, as
condições de atribuição, bem como a forma como as candidaturas devem ser formalizadas. De salientar ainda
afluência de que se tem registado no que respeita ao nível das candidaturas de apoio ao arrendamento jovem

Neste momento, encontram-se em apreciação algumas candidaturas para apoio ao arrendamento;
No âmbito do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, deram entrada nestes serviços, vários
processos de apoio a pequenas obras de reparação. As candidaturas apresentadas encontram-se nos
Serviços de Ação Social para avaliação. Ainda neste âmbito foram concedidos dois apoios para a realização
de pequenas obras de reparação.
b. Comissão de reinserção social
Foram efetuadas reuniões da Comissão de Avaliação do RSI4, da qual faz parte um representante do
executivo, tendo sido analisados os processos decorrentes das candidaturas apresentadas a esta Comissão,
tendo o município encaminhado os candidatos para programas ocupacionais e sempre que possível, há lugar à
integração dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção em programas ocupacionais CEI+.
c.

Comissão de proteção de crianças e jovens
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens tem vindo a trabalhar de uma forma pró-ativa junto de crianças
e jovens, cujo comportamento das famílias ou das próprias crianças é analisado como de risco. Com esta
forma de atuar pretende-se minimizar situações mais gravosas que possam vir a acontecer.

Rendimento Social de Inserção
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Os resultados têm sido positivos, principalmente no que respeita ao apoio junto dos pais, levando-os a
modificar os seus comportamentos no tratamento para com os filhos.
De todo o trabalho feito, o acompanhamento psicológico, feito pela Psicóloga estagiária da Câmara Municipal,
a alguns jovens, na perspetiva desta Comissão, tem contribuído para o sucesso do trabalho realizado.
Foi realizada uma ação de sensibilização no âmbito da Educação Parental, na Biblioteca Municipal, cujo tema
abordado passou por “Ensinar a Criança a Resolver Problemas”, pela Psicóloga Dr.a lolanda Soares, a qual
teve grande adesão por parte do público. Prevê-se dar continuidade às sessões de sensibilização, introduzindo
temas como “drogas”, ‘alcoolismo” e “gestão do orçamento familiar”. Pretende-se ainda que estas sessões
poderão sejam efetuadas em colaboração com o CLDS Contratos Locais de Desenvolvimento Social.
—

d.

Cartão do Idoso/Social

Foram analisadas novas candidaturas e elaborados novos cartões.
2.4. Setor de Desenvolvimento e Turismo

No período compreendido entre dezembro a fevereiro os espaços museológicos concelhios registaram uma
afluência significativa da qual se salienta o Lagar de Varas e o Centro de Interpretação de Arte Rupestre
(CIARVT). Desde a última informação, estes espaços foram visitados por 415 pessoas.
Neste momento está a ser implementado um novo vestuário/fardamento e respetivas placas identificativas
para os colaboradores afetos à área do Turismo de forma a melhorar a imagem do Município e a prestar um
melhor serviço para quem visita o concelho.
No âmbito da Feira de Domingo Gordo foi concretizada a organização do evento, salientando-se a elevada
adesão das associações do concelho.
2.5. Setor de Apoio ao Desenvolvimento Proteção Civil
—

v’

Execução de ações de fiscalização relativas à aplicação do D.L. n.° 17/2009, de 14 de janeiro (Sistema
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios);
V Emissão de pareceres para projetos de (re)arborização ao abrigo do Decreto-Lei n.° 96/201 3, de 19 de
julho;
V Realização de pedidos de enquadramento nos Planos Municipais de Ordenamento (PDM e PMDFCI)
para elaboração de projetos de (re)arborização;
V Atualização de ficheiros de informação digital a integrar no Plano Operacional Municipal 2016.

2.6. Habitação e UrbanismolObras e Projetos Municipais
a. Obras concluídas por administração direta a 12 de fevereiro de 2016

V Construção de fossa sética e ligação de esgotos, na localidade de Vermum;
V Beneficiação de estacionamentos em frente à junta de freguesia, em Vila Velha de Ródão;
V Beneficiação e calcetamento de largo, na localidade de Rodeios;
/ Beneficiação de caminho alagadiço, na localidade de Amarelos;
v’ Drenagem de águas pluviais do edifício do posto de turismo, em Vila Velha de Ródão;
V Trabalhos de apoio à montagem do Pelourinho, em frente ao CIART;
V Reconstrução de muro caído e de tampas de fossas, na envolvente ao castelo;
V Trabalhos de manutenção e beneficiação de abrigos de passageiro, no concelho;
v’ Beneficiação de caminhos no concelho;
V Colocação de sinalização rodoviária no concelho;
“ Limpeza de reservatórios;
V Construção de ramais vários, de abastecimento de água e saneamento doméstico, no concelho;
ia
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v’

Repavimentação em calçada, nos locais da execução de ramais e outras reparações de calçada nas
freguesias;
V Reparação de anomalias nos sistemas de captação e distribuição de água no concelho;

b. Obras em curso por administração direta a 72 de fevereiro de 2076

V Construção de infraestruturas elétricas na zona das Pesqueiras, em Vila Velha de Ródão;
V Beneficiação de caminhos na zona envolvente à localidade de Alfrívida;
v’ Beneficiação dos espaços ajardinados do Cabeço das Pesqueiras e envolventes ao loteamento da
Sr.a da Alagada;
V Construção de infraestruturas de águas e saneamento no Loteamento do Arrabalde, em Vila Velha de
Rádão;
V Criação / modificação de caminho na zona da “Revelada”, em Vila Velha de Ródão;
V Pavimentação da travessa à rua do fundo, na localidade de Tostão;
V Trabalhos nas casas de banho do Quiosque da Vila;
V Construção de grades e corrimãos para a rua do Barreiro, em Sarnadas de Ródão;
V Colocação de sinalização rodoviária no concelho;
V Construção de ramais, de abastecimento de água e de saneamento doméstico, no concelho;
v’ Substituição dos contadores de água;
‘1’ Limpeza de reservatórios;
V Repavimentação em calçada, nos locais da execução de ramais e outras reparações de calçada nas
freguesias;
V Reparação de anomalias várias, nos sistemas de captação e distribuição de água no concelho;
V Limpeza de bermas e valetas nas estradas municipais;
V Limpeza de arruamentos e manutenção de jardins;
v’ Limpeza de contentores do lixo.
c. Obras em execução por empreitada

Requalificação do Edifício no Largo dos Combatentes, em Vila Velha de Ródão, para Habitação e Serviços
(Maconova).
d. Empreitadas Concluídas

Reabilitação de Imóvel no Cabeço das Pesqueiras;
Cobertura da Bancada do Complexo Desportivo de V. V. de Ródão;
Reparações de Pavimentos na Freguesia de Perais;
Requalificação dos Espaços Envolventes ao Cabeço das Pesqueiras
e. Empreitada Adjudicada

Terraplenagens gerais de terrenos da Unidade de Execução 1, adjudicada por 31.170,O0€+IVA.
f.

Empreitadas em concurso público

Requalificação das Piscinas Municipais de Vila Velha de Ródão, cujo preço base é de 1.175.089,41€

Vila Velha de Ródão, 12 de fevereiro de 2016
O Presidente da Câmara Municipal

Dr. Luís Miguel Ferro Pereira
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