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INFORMAÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA c) DO N°2 DO ARTIGO 25° DA LEI N°75/2013 DE 12/09 E DE ACORDO
COM O PONTO 4 DO ARTIGO 35° DA MESMA LEI
4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
15 de setembro de 2017
1. RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Situação relativa à gerência de 2017, reportada à data de 08 de setembro:

RECEITA COBRADA
FEF1

FSM2

PART. IRS3

OUTROS

TOTAL

CORRENTE

2.660.736,00

30.232,00€

62.856,00€

1.751 .948,73€

4.505.772,73€

CAPITAL

295.632,00€

0,00€

0,00€

198.523,19€

494.155,19€

OUTRAS RECEITAS

0,00€

0,00€

0,00€

2.016,95€

2.016,95€

TOTAL

2.956.368,00€

30.232,00€

62.856,00€

1.952.488,87€

5.001.944,87€

PAGAMENTOS EFETUADOS
CORRENTE

3.361.867,18€

CAPITAL

1 .651 .044,1 8€

TOTAL

5.012.911,36€

Saldo do Ano Anterior
Saldo do Corrente Ano

2.996.287,85€

(5.001.944,87€- 5.012.911,36€)

-10.966,49€

2.985.321,36€

Saldo Reportado a 08109/2017

Faturas por pagar a fornecedores

331.170,26€

(trezentos e trinta e um mil cento e setenta euros e vinte e seis cêntimos), dos quais 94.411,23€
de liquidação.

Fundo de Equilíbrio Financeiro
Fundo Social Municipal
Participação Variável no IRS
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2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
2.1. Setores da Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres
2.1.1.

Educação

a. Transportes Escolares Transportes Escolares
V No âmbito dos transportes escolares a Câmara Municipal, manteve o apoio a todos os níveis do

V

V

V
v’
V

ensino, incluindo o profissional e superior.
Para além dos transportes municipais postos à disposição dos alunos, a Câmara Municipal,
celebrou ainda protocolos com a RBI (Rodoviária da Beira Interior) e com a Santa Casa da
Misericórdia, de forma a complementar rotas não cobertas pelos respetivos transportes.
Realça-se o fato de todos os transportes serem proporcionados aos alunos do Agrupamento de
Escolas a título gratuito. A Câmara Municipal, mantém ainda um autocarro diário para Castelo
Branco, permitindo aos alunos do concelho, que frequentam o ensino secundário e superior, utilizar
este transporte sem qualquer custo.
Mantêm também o apoio em 50% do passe para os referidos alunos e que utilizam o autocarro da
RBI.
O Plano de Transportes Escolares para o ano letivo de 2018/2019, foi concluído e aprovado.
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.

b. Componente de apoio à Família
v’

Assim, no que respeita à componente de apoio à família (CAF), a Câmara Municipal assinou
protocolos com as seguintes entidades:
Agrupamento de Escolas, ao nível do fornecimento de refeições aos alunos deste Agrupamento;
Santa Casa da Misericórdia, para fornecimento dos almoços e transportes aos alunos do jardimde-infância;
Associação de Pais, na qual se inscrevem os apoios a ministrar no Agrupamento de Escolas e
jardins-de-infância, no que respeita às Terapias Ocupacional e da Fala.

c. Ação Social Escolar
A Câmara Municipal mantém o seu programa de Apoio às Famílias, no qual se incluem as seguintes
medidas:
Isenção do pagamento da creche, de todas as crianças residentes no concelho de Vila Velha de
Ródão e oferta do transporte de todas as crianças que necessitem do mesmo, esta medida
abrange 24 crianças.
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 41 crianças.
Prolongamento do horário escolar (07:45h as 09:OOh) e das (15:30h as 18:30h), no jardim-de
infância;
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Manutenção das atividades extracurriculares (AEC’s) no

10.

Ciclo e Jardim-de-Infância;

A Câmara Municipal, a exemplo dos anos anteriores, ofereceu a todos os alunos, residentes no
Concelho de Vila Velha de Ródão, a frequentar o Agrupamento de Escolas, os manuais e kit’s
escolares.
No âmbito do Apoio à Família a Câmara Municipal continua a apoiar as famílias através da oferta
de transporte a todas as crianças da creche, bem como do pagamento da mensalidade.
Pagamento integral dos passes escolares, aos alunos do ensino secundário, inseridos em
agregados familiares cuja situação económico-social seja considerada precária.
A autarquia assegurou o transporte das crianças do jardim-de-infância no período das férias
escolares, totalmente gratuito.
Refeições escolares Ao nível do 10 ciclo, foram prestadas apoios às famílias com menores
rendimentos e aos alunos transportados.
—

Apoio ao ensino dos alunos do 5° ano, através de Projeto do Ensino Articulado da Música,
mediante Protocolo estabelecido entre o Município e o Conservatório Regional de Castelo
Branco;
d. Manutenção dos Espaços Escolares
Encontra-se em curso as obras de requalificação da biblioteca escolar do Agrupamento de Escolas. Esta
intervenção visa melhorar as condições daquele espaço dotando-o de conforto e promovendo a atratividade
por parte dos utilizadores.

2.1.2.

Biblioteca Municipal

Nos dias 23, 24 e 25 de junho, a biblioteca municipal esteve fora de portas para, na Feira dos Sabores do Tejo,
apresentar uma exposição de arte popular criada a partir de desenhos de Rosa Barreto Ferreira e integrada no
projeto «Vidas e Memórias de uma Comunidade». Os desenhos de Rosa Barreto Ferreira foram utilizados por
artesãos e designers para criar novos objetos artísticos. No dia 24 de junho foi apresentado no espaço da
Biblioteca Municipal na Feira dos Sabores do Tejo o livro «QulU Novi? Introdução à Cultura e Línguas Clássicas»
pelos seus autores: Sandra Marques e Carlos Marques.
No dia 6 de julho foi apresentado na BMJBM o livro «O povo que ainda canta» pelo seu autor, Tiago Pereira, que
aproveitou a ocasião para divulgar igualmente o site do seu extraordinário projeto «A música portuguesa a gostar
dela própria».
No dia 21 de julho, um grupo de crianças e jovens de Vila Velha de Ródão, organizado pela biblioteca municipal,
teve a oportunidade de aprender como se vivia na pré-história. A atividade aconteceu na Golegã, por iniciativa
do Centro Português de Geo-História e Pré-História, e o seu dinamizador foi o investigador Pedro Cura que
mostrou como o homem pré-histórico fazia cerâmica, flechas, pinturas rupestres, fogo e refeições.
No dia 29 de agosto reuniram três clubes dos quatro clubes de leitura da BMJBM. Os clubes criados na BMJBM
destinam-se a desenvolver o gosto pela leitura no público jovem, na população sénior e nos apreciadores de
obras de autores clássicos.
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Entre 29 de agosto e 1 de setembro decorreu na BMJBM uma oficina de fotografia dinamizada por Elisa Aragão,
na qual foram ensinadas e praticadas as técnicas de cianotipia e pinhole.
No dia 30 de agosto o realizador Tiago Pereira regressou à BMJBM onde, perante uma plateia muito
entusiasmada, apresentou os vídeos de tradições orais recolhidas no concelho de Vila Velha de Ródão no mês
de julho.
No dia 31 de agosto aconteceu na BMJBM o encerramento da exposição de desenhos de Rosa Barreto Ferreira
no qual participou um interessado grupo de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão.
Nos dias 5 e 6 de setembro, decorreu na BMJBM uma oficina de construção de livros poéticos a partir da natureza
(folhas, terra, sementes, cascas, água), dinamizada pela ilustradora Marina Palácio.
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.
a. Ginásio municipal

Continuam a decorrer as atividades de Fitness, de Cardiotitness, de Musculação, bem como as aulas
individuais e de grupo, de Aeróbica, Step, ginástica localizada e alongamento. O ginásio viu a sua oferta
diversificada com a realização de mais duas aulas de grupo semanais de Local Fite Cross Hit, em resultado
do estágio profissional em Desporto que se encontra a decorrer. As atividades decorrem todos os dias nas
instalações do Estádio Municipal, por forma a promover o Ginásio Municipal, a prática regular do desporto
e o combate ao sedentarismo.
b. Voleibo 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 desenvolveu o projeto gira-vólei e gira +. Na fase final do Encontro
Nacional que decorreu em Castelo de Vide, contando com a participação de 18 atletas, dos quais uma dupla
obteve a classificação de 1° lugar nesta competição. De forma a preparar a próxima época os treinos terão
início no próximo mês de outubro.
c. 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.
d. Academia Sénior (ADRACES)

Desde o arranque do projeto da Academia Sénior que o responsável da seção de desporto e tempos livres
do município tem vindo a desenvolver um programa multidisciplinar, na área do desporto, para os alunos da
Academia Sénior pois temos a consciência da importância do papel do exercício na saúde, principalmente
na população sénior. Esta atividade visa a promoção da prática da hidroginástica, educação física e dança.
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Ainda no âmbito da Academia Sénior, importa referir que o município disponibilizou mais cinco técnicos para
lecionar as disciplinas de informática, de cozinha, ervas aromáticas e leitura. O município classifica
iniciativas desta natureza de extrema importância uma vez que estas procuram acima de tudo combater a
solidão e o isolamento dos seniores e procuram o envolvimento destes em atividades culturais, de cidadania,
de ensino e de lazer.
e. Atividades de Tempos Livres de Verão
V O programa de Atividades de Tempos Livres de Verão num total de 235 participações, quer do
concelho de Vila Velha de Ródão quer dos concelhos limítrofes. Neste ATL, à semelhança de outros
anos, realizam-se atividades desportivas, culturais e sociais, onde as crianças, entre os 5 e 12 anos,
com a duração de 7 semanas, usufruindo de diversos desportos radicais, atividades noturnas e
desportos náuticos. Existiu ainda uma semana de oferta a todos os participantes que decorreu com
um acampamento de duas noites no Parque de Campismo e uma visita ao Zoomarine e à Aqualand
(Algarve). Foi realizada uma cerimónia de encerramento aberta a todos os familiares dos
participantes.
v’ O campo de férias decorreu no dia 09 ao dia 15 de julho. Participaram 23 jovens que puderam
usufruir de um leque de atividades usufruindo da maioria das instalações desportivas e culturais do
concelho.

2.1.4.

Casa de Artes e Cultura do Tejo
A Casa de Artes e Cultura do Tejo, interrompeu a sua programação cultural nos meses de julho e agosto
devido à realização das festas populares do concelho de forma e por forma a não haver sobreposição de
iniciativas. Durante este período de tempo a Casa de Artes esteve em funcionamento tendo acolhido
visitantes na exposição “Essência da Cor”, de Manuel Cargaleiro.
Em setembro, a CACTEJO irá retomar a sua programação cultural com as sessões de cinema semanais.
Encontra-se em fase de preparação a programação cultural da CACTEJO para os meses de outubro,
novembro e dezembro.

2.2. Setor da Ação Social

Gabinete de Ação Social
O Gabinete de Ação Social tem recebido diversos pedidos de esclarecimento relativamente aos apoios à
fixação de jovens e famílias, apoios a estratos sociais desfavorecidos e apoio psicológico, valência para a
qual contamos com o apoio da psicóloga do CLDS. Tem sido dada resposta a todas as questões e tem sido
feito o reencaminhamos das situações mais prementes para os serviços que possam dar resposta mais
rápida e eficaz na resolução das mesmas.
a. Apoio a fixação de jovens e famílias
No âmbito do alargamento das medidas introduzidas no Regulamento de Apoio à Fixação de Jovens e
Famílias, continua a existir uma elevada procura de informação, junto dos nossos serviços, sobre os apoios
a disponíveis, as condições de atribuição, bem como a forma como as candidaturas devem ser formalizadas.
De salientar ainda a afluência de que se tem registado ao nível das candidaturas ao programa de apoio ao
arrendamento jovem. Neste momento encontram-se em apreciação, seis candidaturas, ao nível deste
programa, quer ao nível do arrendamento jovem quer para a aquisição de casa própria.
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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 continua a acompanhar a população mais jovem, através
das visitas e encaminhamento das situações consideradas preocupantes para os serviços competentes.
Neste momento e com o início do ano letivo, estão a ser preparadas várias ações de sensibilização para
desenvolver com os pais e crianças e outras iniciativas a desenvolver em conjunto com o Agrupamento de
Escolas de Vila Velha de Ródão.
d. Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos

A Câmara Municipal mantém o seu programa de apoio a famílias e jovens, que se encontram em situação
económica desfavorecida, residentes no concelho.
No âmbito do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, dão entrada nos serviços diversos
os pedidos de auxílio, nomeadamente:
v’ Apoio à construção e reconstrução de habitações degradadas ou em mau estado de conservação;
v” Apoio na compra de meios complementares de saúde;
V Isenção do pagamento das prestações de ATL a crianças provenientes de famílias carenciadas;
V Refeições escolares (apoio aos alunos com menores rendimentos);
V Pagamento na totalidade, dos passes escolares, aos alunos do ensino secundário, inseridos em
agregados familiares que se encontrem em situação económico-social considerada precária e apoio
ao estudo.
e. 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. Neste momento o
serviço de ação social do município conta com o apoio da RLIS, o que se tem verificado uma mais-valia
tanto nas visitas efetuadas como no encaminhamento de situações registadas.
f. Banco Local de Voluntariado

O Banco Local de Voluntariado continua a dar apoio às várias campanhas organizadas pela Loja Social,
pelo Município e por outras entidades, nas suas ações.
Participámos na recolha de alimentos organizada pelo Banco Alimentar Contra a Fome que se realizou nos
dias 27 e 28 de maio, tendo a iniciativa registado uma participação bastante ativa por parte dos voluntários
que fazem parte deste banco local de voluntariado e que se dispuseram a apoiar esta causa.
g. 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

“Rendimento Social de Inserção
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chegar os mais diversos bens, que nos permitem poder dar continuidade a este projeto e a podermos ajudar
quem mais necessita.
2.3. Setor de Desenvolvimento e Turismo

No período compreendido entre fevereiro e abril os espaços museológicos concelhios registaram uma
afluência significativa da qual se salienta o Lagar de Varas e o Centro de Interpretação de Arte Rupestre
(CIART). Desde a última informação, estes espaços foram visitados por 1.921 pessoas.
2.4. Setor de Apoio ao Desenvolvimento Proteção Civil
—

V Acompanhamento e fiscalização de trabalhos realizados em Faixas de Gestão de Combustível da Rede
V
v’

V
V

v’

Secundária Municipal;
Realização de pedidos de enquadramento nos Planos Municipais de Ordenamento (PDM e PMDFCI) para
elaboração de projetos de (re)arborização;
Emissão de pareceres para projetos de (re)arborização ao abrigo do Decreto-Lei n.° 96/2013, de 19 de julho;
Acompanhamento das ações de proteção civil executadas durante os incêndios ocorridos no concelho na
última semana de julho de 2017;
Marcação dos perímetros dos incêndios ocorridos em Várzea Preta, em 05/07/2017, Cebolais de Baixo, em
18/07/2017, Tostão (Ribeira de S.Pedro), em 24/07/2017, e nos incêndios com origem externa de Vale
Coelheiro, em 23/07/2017 e Várzea de Cavaleiros, em 26/07/2017 e elaboração da respetiva cartografia;
Assessoria à Direção e ao Conselho de Gestão do Parque Natural do Tejo Internacional.

2.5. Habitação e Urbanismo/Obras e Projetos Municipais
V Obras concluídas por administraçãó direta a 8 de setembro de 2077
V Realização de trabalhos vários e tarefas conducentes à montagem do Festival das Sopas de Peixe;

V Trabalhos de escavação e implantação de infraestruturas elétricas na zona das Pesqueiras;
V Montagem e desmontagem de palcos e outras infraestruturas para as festividades nas várias
localidades do Concelho;
V Trabalhos de lavagem e desinfeção de contentores de recolha do lixo doméstico;
V Trabalhos de manutenção e beneficiação de abrigos de passageiro, no concelho;
V Beneficiação de caminhos no concelho;
Colocação de sinalização rodoviária no concelho;
V Substituição de contadores de água;
V Limpeza de reservatórios;
V Construção de ramais vários, de abastecimento de água e saneamento doméstico, no concelho;
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;
V Produção de plantas estuf&viveiro;
v’ Corte de relvados e sebes, monda de infestantes, limpezas, fertilizações, regas manuais e manutenção
de zonas ajardinadas;
v’ Limpeza de bermas e valetas nas estradas municipais;
‘

‘/

Obras em curso por administração direta a 8 de setembro de 2077

V Trabalhos de apoio aos arqueólogos, que procedem ao restauro da Anta das Vilas Ruivas;
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Abertura de vala desde a fossa da Zona Industrial n.°2 até à Nova ETAR da CELTEJO;
Manutenção de bancos e gradeamentos nos espaços públicos, na localidade de Vila Velha de Ródão;
Manutenção de caminhos agrícolas na freguesia de Vila Velha de Ródão;
Manutenção de caminhos agrícolas na freguesia de Fratel;
Manutenção de bancos e gradeamentos nos espaços públicos, na localidade de Vila Velha de Ródão;
Beneficiação dos espaços ajardinados do Cabeço das Pesqueiras;
Colocação de sinalização rodoviária no concelho;
Construção de ramais, de abastecimento de água e de saneamento doméstico, no concelho;
Substituição dos contadores de água;
Limpeza de reservatórios;
Repavimentação em calçada, nos locais da execução de ramais e outras reparações de calçada nas
freguesias;
Reparação de anomalias várias, nos sistemas de captação e distribuição de água no concelho;
Limpeza de bermas e valetas nas estradas municipais;
Limpeza de arruamentos e manutenção de jardins;
Limpeza de contentores do lixo.

V Obras em execução por empreitada

a. Requalificação da Fonte da Telhada Perais
b. Ampliação da Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão
—

V Obras em fase de concurso

a. Outras Obras de Urbanização da Freguesia de Vila Velha de Ródão
Pavimentos Betuminosos Adjudicada

—

Beneficiação de

-

Vila Velha de Ródão, 08 de setembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal

Or. Luís Miguel Ferro Pereira
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