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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
ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

23 de fevereiro de 2018
1. RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Situação relativa à gerência de 2018, reportada à data de 16 de fevereiro:

RECEITA COBRADA
FEF1

FSM2

PART. IRS3

OUTROS

TOTAL

CORRENTE

337.640,00€

3.779,00€

7.966,00€

439.072,40€

788.457,40€

CAPITAL

37.515,00€

0,00€

0,00€

4.457,50€

41.972,50€

OUTRAS RECEITAS

0,00€

0,00€

0,00€

101,10€

101,10€

TOTAL

375.155,00€

3.779,00€

7.966,00€

443.631,00€

830.531,00€

PAGAMENTOS EFETUADOS
CORRENTE

370.180,49€

CAPITAL

97.178,10€

TOTAL

467.358,59€

3.068.732,46€

Saldo do Ano Anterior

Saldo do Corrente Ano

(830.531,00€- 467.358,59€)

Saldo Reportado a 16/02I2018

3.431.904,87€

158.878,97€

Faturas por pagar a fornecedores
(Cento e cinquenta e oito mil oitocentos e setenta e oito euros e noventa e sete cêntimos)

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, Cuilura, Desporto e Tempos Livres
2.1.1. Educação
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, para 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 Rádão serem a título gratuito, bem como para todos os alunos carenciados do concelho,
independentemente do nível de ensino que se encontram a frequentar.
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 24 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 43
crianças.
o Prolongamento do horário escolar (07:45h as 09:OOh) e das (1 5:30h as 18:30h), no jardimde-infância;
o Refeições escolares
Ao nível do 1° ciclo, foram prestadas apoios às famílias com
menores rendimentos e aos alunos transportados.
o Manutenção das atividades extracurriculares (AEC’s) no j0 Ciclo e jardim-de-infância;
o Pagamento integral dos passes escolares, aos alunos do ensino secundário, inseridos em
agregados familiares cuja situação económico-social seja considerada precária.
o Manutenção das atividades extracurriculares (AEC’s) no 1° Ciclo e jardim-de-infância;
o Refeições escolares Ao nível do 1° ciclo, foram prestadas apoios às famílias com
menores rendimentos e aos alunos transportados.

•

—

—

•

2.1.2.

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.

Biblioteca Municipal
‘

v”

No dia 7 de dezembro, teve lugar na Biblioteca Municipal José Baptista Martins (BMJBM) a
exposição de Paula Pequito, intitulada a “A Palavra”, da qual destacamos a qualidade dos trabalhos
apresentados e a afluência do público a esta vernissage.
No dia 19 de Dezembro decorreu a iniciativa O DIA MAIS LONGO, no qual decorreram diversas
atividades, entre elas «Raspa raspadinha até encontrares uma história entre linhas!», dinamizada
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por Elisa Aragão. RENATO HAXX partilhou a sua experiência e conhecimento relativa às
dimensões do jogo, no que se refere à gestão do tempo, ao desenvolvimento de competências
linguísticas, motoras e de tomada de decisão
V No dia 21 de dezembro teve lugar o atelier de colagens de Natal com as crianças do jardim-de
infância do Porto do Tejo tiveram a oportunidade de experimentar colagens a partir dos desenhos
da artista popular Rosa Barreto Ferreira.
V No dia 6 de janeiro decorreu mais uma reunião do clube de leitores pré-adolescente, dinamizada
pela mediadora de leitura Andrela Brites.
v’ Com a abertura ao público da BMJBM no dia 19 de setembro de 2008, celebra este ano o seu 100
aniversário que, decorrerá ao longo de todo o ano, com a realização de iniciativas de natureza
diversa.
v’ Nos dias 19 e 20 de janeiro decorreu um workshop de chá dinamizado por Luís Mendonça de
Carvalho, diretor do Museu Botânico do IP de Beja, e promovidos pela BMJBM. Esta foi a primeira
iniciativa de estímulo à aprendizagem ao longo da vida do programa da BMJBM para 2018.
v” No dia 27 de janeiro o conto foi o pretexto para uma extraordinária reunião do clube de leitura de
autores clássicos. No período da manhã, coube aos investigadores Paulo Correia (Universidade do
Algarve) e Filipa Duarte de Almeida (Universidade de Libreville) a dinamização das atividades. No
período da tarde apresentaram as suas propostas de reflexão os investigadores Maria Adelaide
Salvado «As mouras de Monsanto da Beira» e Pedro Salvado (Universidade de Salamanca)
«Lendários do Rei Vamba na Península Ibérica». Os atores Marlon e Sara Fortes apresentaram
uma proposta de trabalho performativo a partir da «Lenda do Monte Queimado)> e o professor
bibliotecário Pedro Gomes falou sobre «A hora do conto como estratégia de promoção da leitura em
contexto escolar». O poeta popular e contador de histórias Júlio Pereira Pires de Vilar do Boi
animou a sessão da tarde com um momento muito enriquecedor quando contou à atenta plateia
(que incluía a sua família), com muita vivacidade e sabedoria, a lenda do rei Vamba. Houve ainda
tempo pata ouvir a canção «A ribanceira da Vamba» com música e interpretação de Madalena
Palmeirim a partir de poema de Margarida Vale de Gato.
V No dia 03 de fevereiro decorreu na biblioteca uma reunião do Clube de Leitores Adolescentes
dinamizada por Andreia Brites que teve como convidada Simone Andrade formadora em Direitos
Humanos.
v’ No dia 15 de Fevereiro teve lugar a apresentação, por Helena Vieira, do livro «ANA HATHERLY:
ANAGRAMAS». O livro reúne os trabalhos da exposição realizada no Festival Silêncio 2016, 70
obras de Ana Hatherly do Arquivo Fernando Aguiar.
-

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

Este novo espaço, surge multidisciplinar e variado, com um vasto leque de materiais e aparelhos que
procuram dar resposta a todo o tipo de treinos e objetivos dos seus utilizadores. Com um horário de
funcionamento bastante amplo, recebe os seus utilizadores entre as 9 e as 21h.
Uma das ofertas com maior aceitação e procura, por parte dos seus utilizadores, passam pelas aulas de
grupo. Estas revestem-se de especial importância, quer pelas dinâmicas criadas quer pelas características
das mesmas. Tratam-se de aulas de com enfoque para a correção de postura e apoio ao nível dos
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movimentos diários, bem como o fortalecimento muscular. Estas aulas têm tido uma média de utilização
de 16 pessoas por aula;
Em termos de oferta ao nível das aulas de grupo, o leque é bastante diversificado e abrangente, entre elas
encontram-se o STEP, o HIIT, o CR055, o CYCLING e aulas de FUNCIONAL.

À data estão inscritas no Ginásio Municipal 124 pessoas, 75 das quais são praticantes ativos e regulares.

Este espaço conta com uma frequência média diária de 35 a 45 pessoas. Também de sublinhar, que entre
o dia 6 e o dia 22 de fevereiro, houve um total de 370 visitas ao espaço. Dessas 370 visitas, 80 foram
realizadas por pessoas (14) de fora do concelho de Vila Velha de Ródão.
A realização de avaliações físicas, planos de treino pontuais e planos de treino periodizados, são também
dos serviços que os utentes do Ginásio podem usufruir, contribuindo para um estilo de vida mais saudável
e ativo no concelho de Vila Velha de Ródão.
b. Voleibol, Gira Vólei e Gira +

Foi revalidado o Protocolo entre o Município e a Federação Portuguesa de Voleibol, existente entre ambas
as entidades desde 2009, esta procura a promoção da prática desportiva da modalidade de Voleibol.
Neste momento os participantes encontram-se na fase de treino de preparação para a participação nos
torneios, estes ocorrem semanalmente, às terças e às sextas-feiras, no pavilhão gimnodesportivo do
Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão por forma a preparar as três fases da competição
durante a época 2017/2018.
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.
No âmbito das atividades extra curriculares, houve lugar à participação no corta-mato escolar e distrital.
d.

Academia Sénior (ADRACES)

Estão a ser desenvolvidos três 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, dança, ginástica/mobilidade.
Ainda no âmbito da Academia Sénior, importa referir que o município disponibilizou mais cinco técnicos
pata lecionar as disciplinas de informática, 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 envolve-los em atividades
culturais, de cidadania, de ensino, de lazer e bem-estar.
2.7.4.

ja

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, o Concerto dos Reis, pela Banda Filarmónica de Retaxo, o II Seminário
Transfronteiriço Desenvolvimento das Comunidades Ribeirinhas do Rio Tejo, a peça de teatro “Filho da
Treta”, sessões técnicas e de esclarecimento acerca de diversos temas, 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.
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No período de referência passaram pela Casa de Artes e Cultura do Tejo 671 utilizadores.
A Casa de Artes e Cultura do Tejo organizou e produziu os eventos previstos no plano de programação
cultural trimestral pata o ano de 2018.
2.2. Setor da Ação Social

Gabinete de Ação Social
Os serviços de Ação Social do município, em parceria com o CLDS e RLIS, têm dado resposta a todas as
situações de pedidos de ajuda que chegam aos nossos serviços, quer seja pelos próprios, quer por interposta
pessoa. Neste sentido, têm sido realizadas visitas domiciliárias a pessoas mais carenciadas, no âmbito de
menorizar problemas de saúde, higiene e de solidão que possam existir.
a. Apoio à 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 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 análise duas candidaturas, ao nível do programa de
apoio ao arrendamento jovem.
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 como preocupação fundamental prevenir situações que
possam colocar crianças e jovens em risco. Nesse sentido e para cumprimento do plano de atividades estamos
a preparar ações de informação e divulgação para sensibilização de toda a população do concelho.

A CPCJ em conjunto com o Agrupamento de Escolas, CLDS e Serviços de Saúde, realizaram uma ação de
sensibilização sobre Bullying e Ciberbullying, envolvendo os alunos do 2.° e 3.° ciclos de ensino.
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 (aquisição de óculos) e despesas de saúde
(medicamentos);
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
“Rendimento Social de Inserção
ja
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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.
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 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 dezembro a fevereiro os espaços museológicos concelhios registaram uma
afluência significativa das quais salientamos o Lagar de Varas e o Centro de Interpretação de Arte Rupestre
(CIART). Desde a última informação, estes espaços foram visitados por 477 pessoas.

2.4. Setor de Apoio ao Desenvolvimento Proteção Civil
v’ Realização de pedidos de enquadramento nos Planos Municipais de Ordenamento (PDM e PMDFCI)
pata elaboração de projetos de (re)arborização;
v’ Emissão de pareceres pata projetos de (re)arborização ao abrigo do Decreto-Lei n.° 96/2013, de 19 de julho;
V Assessoria à Direção e ao Conselho de Gestão do Parque Natural do Tejo Internacional;
v’ Vistoria às faixas de proteção de combustível dos aglomerados populacionais do concelho;
V Elaboração de candidaturas no âmbito do PDR 2020 e POSEUR;
V Participação na 4• edição do Curso de Emergências Radiológicas, promovido pela ANPC.
—

2.5. Habitação e Urbanismo/Obras e Projetos Municipais
a. Obras concluídas por administração direta a 76 de fevereiro de 2078

‘7 Colocação de bancos no abrigo de passageiros e pintura de gradeamentos junto ao bloco do 1° ciclo
do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão;
‘7 Colocação de bancos em Vilar do Boi, Fratel e Ladeira;
‘7 Substituição de baloiço e beneficiação de pavimento, no Parque Infantil de Gavião de Ródão;
‘7 Demolição da construção em ruínas, designada por Barracão da Abuíz, junto, à rotunda, em Vila Velha
de Ródão;
‘7 Construção de troço de coletor de esgotos domésticos, na Rua da Estrada, junto à rotunda, em Vila
Velha de Ródão;
‘7 Construção de bermas/valetas na rua da Courela, em Alvaiade;
‘7 Construção de sistema de bombagem dos esgotos da zona industrial n.° 2, de Vila Velha de Ródão;
‘7 Construção de muro em pedra, junto à entrada de Vila Velha de Ródão, chegada pelo Coxerro;
‘7 Construção de pilares, em propriedade na autarquia, para reforço de parede da moradia confinante
com esta, em Porto do Tejo;
‘7 Construção de acesso e portão, na localidade de Vilar do Boi;
‘7 Mudança de cancelas do Parque de Campismo para o Estaleiro Municipal;
‘7 Abertura de vala para passagem de ligações de cabos de comunicações e elétricos pata ligação
definitiva do ginásio municipal;
‘7 Abertura e tapamento de vala da ligação do abastecimento de água, na localidade de Serrasqueira;
‘7 Trabalhos de lavagem e desinfeção de contentores de recolha do lixo doméstico;
‘7 Trabalhos de manutenção e beneficiação de abrigos de passageiro, no concelho;
‘7 Beneficiação de caminhos no concelho;
‘7 Substituição de contadores de água e limpeza de reservatórios;
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Construção de ramais vários, de abastecimento de água e saneamento doméstico, no concelho;

v’

V Repavimentação em calçada, nos locais da execução de ramais e outras reparações de calçada nas

freguesias;
Reparação de anomalias nos sistemas de captação e distribuição de água no concelho;
V’ Produção de plantas estufa/viveiro e manutenção de espaços ajardinados;
“ Limpeza de bermas e valetas nas estradas municipais;

v’

Obras em curso por administração direta a 16 de fevereiro de 2078

b.

V Desmatação de terrenos na encosta da Achada, em Vila Velha de Ródão;

/
/
/
/

/
V

/
/
v’

V
v’

/
V
‘7

‘7
‘7
‘7
‘7

‘7

Beneficiação dos pisos dos cemitérios municipais;
Beneficiação de passeios na Zona Industrial, em frente às Bombas de Combustíveis;
Construção de passeios e estacionamentos na Avenida da Serra, em Vila Velha de Ródão;
Manutenção/monitorização da qualidade da água das piscinas municipais de Vila Velha de Ródão e
Fratel e depósitos de abastecimento de água;
Limpeza e manutenção dos tanques de água junto à CACTEJO e Quiosque da Sr.a da Alagada;
Reparação de calçadas, na localidade de Sarnadas de Ródão;
Manutenção de caminhos agrícolas na freguesia de Vila Velha de Ródão;
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.
Construção de casa das máquinas na nova fossa, na localidade da Foz do Cobrão;

c. Obras em execução por empreitada
Obras em fase de execução
‘7 Requalificação da Fonte da Telhada

—

Perais;

Obras em fase de concurso

‘7 Edificações, Urbanização e Jardim da Quinta da Torre, em Vila Velha de Ródão;
/ Consolidação do talude e muro do Parque Campismo de Vila Velha de Ródão.

Vila Velha de Ródão, 16 de fevereiro de 2018
O Presidente da Câmara Municipal
Dr. Luís Miguel Ferro Pereira

ja
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