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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
3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
27 de junho de 2018
1. RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Situação relativa à gerência de 2018, reportada à data de 20 de junho:
RECEITA COBRADA
TOTAL

FEF1

FSM2

PARTIRS3

OUTROS

CORRENTE

2.025.840,00€

22.674,00€

47.796,00€

1 .280.546,37€

3.376.856,37€

CAPITAL

225.090,00€

0,00€

0,00€

697.564,47€

922.654,47€

OUTRAS RECEITAS

0,00€

0,00€

0,00€

2.636,28€

2.636,28€

960€

1 80i472€

-

250300€

—

—

PAGAMENTOS EFETUADOS
534.261,76€

CAPITAL
TOTAL

1

2.630.057,91€

3.068132,46€

Saldo do Ano Anterior
Saldo do Corrente Ano

(4.302.147,12€ 2.630.057,91€)
-

]

1.672.089,21€

48€

Faturas por pagar a fornecedores incluindo os vencimentos do mês de junho, uma vez que os mesmos são
419.665,85€
pagos por ordem de pagamento de faturas
(quatrocentos e dezanove, seiscentos e sessenta e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos).

‘Fundo de Equilíbrio Financeiro
Fundo Social Municipal
Participação Variável no IAS
3
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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

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, pata 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.
Realizou-se no dia 13 do mês corrente, reunião do Conselho Municipal de Educação.
Foi elaborado o plano de transportes escolares para o ano de 201 8/2019.
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 40 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 46
crianças.
o Prolongamento do horário escolar (07:45h as 09:OOh) e das (1 5:30h as 18:30h), no
jardim-de-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 1° 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 Refeições escolares
Ao nível do 1° ciclo, foram prestadas apoios às famílias com
menores rendimentos e aos alunos transportados.
—

—

•

Ciente da necessidade de acompanhar e ajudar a suprir estas e outras necessidades
específicas das crianças, a Câmara Municipal celebrou um protocolo com Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão, no sentido de
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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.
•

21.2.

Atendendo ao elevado número de crianças, que se encontram matriculadas no pré-escolar, está
previsto que no próximo ano letivo o número de salas de aula ascenda a 3, em vez das atuais 2
salas.
Biblioteca Municipal

De 27 a 29 de abril aconteceu a terceira e última fase de recolha de imagens para um filme de Tiago
Pereira integrado no projeto Cartografia dos Afetos, que será apresentado ao público em setembro no
encontro Poesia, um dia. O filme, apoiado pelo Município de Vila Velha de Ródão, tem vindo a ser
produzido pela Biblioteca Municipal José Baptista Martins no âmbito do seu projeto de preservação do
património imaterial do concelho apelidado «Vidas e Memórias de uma Comunidade».
No dia 19 de maio, a Biblioteca Municipal celebrou o Dia Internacional da Biodiversidade com a
apresentação do livro ÁGUA DOCE, FLUIR COM O RIO por Danuta Wojciechowska, coautora e
ilustradora do livro. A atividade, desenvolvida junto ao cais fluvial do Tejo, foi organizada com o apoio da
estagiária da ESE Andreia Dias e dos Serviços de Desporto do município e contou com uma interessada
plateia constituída por público de todas as idades.
No dia 26 do mesmo mês aconteceu uma viagem literária do Clube de Leitura de Autores Clássicos da
Biblioteca Municipal a Lisboa, com passagem pela Fundação José Saramago, pela Casa Fernando
Pessoa e pela Casa de Julho e Agosto (dedicada à obra de Maria Gabriela Llansol), na qual se
envolveram cerca de 40 pessoas. Esta atividade, promotora do gosto pela leitura e do desenvolvimento
cultural, foi organizada com o apoio da estagiária do ISCTE Mariana Alves.
Foram publicados, divulgados e oferecidos os fascículos n° 5 e 6 da publicação «O Fanzine da BMJBM»
que relembra e celebra os 10 anos de atividade da Biblioteca Municipal. Esta coleção de fascículos,
intitulados «Memórias de uma biblioteca no ano do seu 10° aniversário», é o tema da exposição que será
apresentada pela BMJBM na Feira dos Sabores do Tejo.
Continuaram a ser dinamizadas, por Andreia Brites, reuniões mensais dos clubes de leitores
adolescentes e pré-adolescentes e, pela bibliotecária da BMJBM, reuniões quinzenais do clube Leituras
sem Pressa, integrado na Academia Sénior de Vila velha de Ródão/Adraces.
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
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responsabilidade das autarquias a criação de estratégias de boas práticas no desenvolvimento dos
cidadãos, sensibilizando-os para comportamentos de âmbito social e pessoal que se traduzam em
hábitos de vida saudáveis. Esse trabalho faz-se com a população em geral, através da criação de
infraestruturas de qualidade e convidativas à prática desportiva, com as escolas, promovendo aulas de
ginástica semanais desde o pré-escolar até ao JO ciclo, bem como junto dos alunos da Academia Sênior.
É preocupação deste executivo a promoção de hábitos de vida saudável, acessíveis a todas as faixas
etárias.
a.

Ginásio Municipal

Este espaço, surge multidisciplinar e variado, com um vasto leque de materiais e aparelhos que visam
dar resposta a todo o tipo de treinos e objetivos dos seus utilizadores. Este espaço dispõe de um
horário de funcionamento alargado, entre as 09h e as 21 h de 2afeira a sábado.
Uma das ofertas com maior aceitação e procura, por parte dos seus utilizadores, passam pelas aulas
de grupo. Estas revestem-se de especial importância, não só pelas dinâmicas criadas como pelas
características das mesmas. Tratam-se de aulas de com enfoque para a correção de postura e apoio
ao nível dos movimentos diários, bem como o fortalecimento muscular as quais têm tido uma média de
utilização de 16 alunos por aula;
As aulas de grupo têm um leque diversificado e abrangente, procurando dar resposta às necessidades
e gostos dos utilizadores, entre elas encontram-se o STEP, o HllT, o CROSS, o CYCLING e aulas de
EU NCIONAL.
Realçamos ainda que entre os dias 20 de abril e 20 de junho, o ginásio municipal teve uma afluência
de 1764 utilizações em 380 Clientes, por parte dos frequentadores daquele espaço que ali encontram
condições de excelência para a concretização das diferentes modalidades desportivas.
b.

Voleibol, Gira Vólei e Gira +

O Gira-Vólei é um jogo de iniciação à modalidade de voleibol, o qual constitui um meio formativo por
excelência dado que fomenta nas crianças hábitos de desporto, autodisciplina, cooperação e
competição com lealdade, ao mesmo tempo que desenvolve as relações pessoais dos jovens entre si,
com os outros centros Gira-Vólei. Com o intuito dar continuidade a este projeto, proporcionando aos
jovens e adultos o acesso a esta prática desportiva no concelho, foi revalidado o protocolo de
colaboração estabelecido entre o Município e a Federação Portuguesa de Voleibol.
Participaram na fase nacional 13 duplas que representaram o concelho de Vila Velha de Ródão, em
Castelo de Vide no fim-de-semana de 2 e 3 de junho. Destacam-se o 3.°, 4.° e 5•0 classificados no
Ranking Nacional.
As equipas de Voleibol terminaram a época no dia 10 de junho, na última jornada da Taça das Beiras,
realizada em Guarda, tendo conquistado o 1.0 lugar, a equipa sénior feminino, o 2.° lugar, a equipa de
sub-1 6 masculinos e o 3.° lugar a equipa sénior masculina
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
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da Câmara Municipal implementou um modelo de trabalho junto das crianças das creches de Fratel e
da Santa Casa, do Jardim de Infância e junto das turmas do 1° Ciclo do Agrupamento de Escolas de
Vila Velha de Ródão, de modo a desenvolver e a adquirir novos conhecimentos e competências
desportivas.

d. Piscinas Municipais
As piscinas municipais de Fratel e Vila Velha de Ródão encontram-se em funcionamento desde o
dia 16 de junho de 2018 e como habitualmente estão com uma afluência normal para início de
arranque da época balnear.
e. Atividades de Tempos Livres e Campo de Férias
Encontra-se em preparação o programa de verão para ocupar as crianças e jovens do concelho,
nomeadamente o ATL e o Campo de Férias, que terá início a 25 de junho de 2018.
Nestes últimos meses procedeu-se ao recrutamento dos monitores, bem como à receção das
inscrições para os dois programas.

2.1.4.

Casa de Artes e Cultura do Tejo
No período de abril a junho, decorreram, na Casa de Artes e Cultura do Tejo, eventos culturais de
natureza diversa, entre eles:
.7 1 Encontro/Concurso de Academias/Universidades Sénior do Tejo;
V Espetáculo com Carlos Mendes “Piano e Voz”;
.7 Concerto do grupo musical “ATOA”
.7 Seminário “Envelhecimento Ativo”;
.7 “Desenhar Vila velha de Rádão”;
.7 Café-concerto “Stand-Up com Hugo Costa;
.7 Assembleia Geral da Federação de Caça e Pesca da Beira Interior;
.7 XI EMTP (Encontro de música Tradicional de Vila velha de Ródão);
.7 Encontro de Coros (Coro de Câmara de Montargil e Gospel de Ponte de Sor);
.7 Formação Modular Certificadas “Saúde Mental Infantil”;
.7 Comemorações do Dia Mundial da Criança;
V Festa de Encerramento do 3° Ano Letivo da Academia Sénior de Vila velha de Ródão;
.7 Exposição de Pedro Barateiro, intitulada RUMOR.
Realizaram-se ainda sessões regulares de cinema, ações de formação e atividades de âmbito
diversificado, com organização da responsabilidade dos serviços do município, mas também de
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entidades externas que encontram nos nossos espaços as condições adequadas para a realização dos
seus eventos.
No período de referência passaram pela Casa de Artes e Cultura do Tejo 1388 utilizadores.
A Casa de Artes e Cultura do Tejo organizou e produziu os eventos previstos no plano de programação
cultural trimestral para 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 Ação Social em conjunto com a CPCJ, o CLDS, o Agrupamento de Escolas, Associação de Pais e
CELTEJO comemorou o dia Mundial da Criança.
A Ação Social participou na corrida da Liga Portuguesa contra o cancro que comemorou o seu 50°.
Aniversário de existência na zona Centro e se realizou no dia 27 de maio, cujo objetivo era fazer 37
caminhadas à mesma hora.
a. Apoio à fixação de jovens e famílias
No âmbito do Regulamento de Apoio à Fixação de Jovens e Famílias, continua a existir uma elevada
procura de informação, junto dos nossos serviços, sobre os apoios disponíveis, as condições de atribuição,
bem como a forma como as candidaturas devem ser formalizadas. De salientar ainda a afluência que se
tem registado ao nível das candidaturas ao programa de apoio ao arrendamento jovem. Neste momento
encontram-se em análise quatro candidaturas, ao nível do programa de apoio ao arrendamento jovem.
b. Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos
A Câmara Municipal mantém o seu programa de apoio direcionado a famílias e jovens, que se encontrem
em situação económica desfavorecida e sejam residentes no concelho.

No âmbito do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, deram entrada nos serviços
diversos 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), despesas de saúde
(medicamentos);e despesas de transporte
/ 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.

3 Assembléia Municipal de 2018 —27 de junho

61

ág1na

e

—

c.

Câmara Municipal de Vila Velha de Rádão

—

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 pata programas ocupacionais e sempre que
possível, há lugar à integração dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção em programas
ocupacionais CEI+.
d. 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 esta
encontra-se a preparar ações de informação, divulgação e sensibilização de toda a população do concelho.
A CPCJ, no âmbito do mês da prevenção dos maus tratos, realizou em conjunto com o Agrupamento de
Escolas, CLDS, serviço de desporto do Município e Serviços de Saúde diversas ações.
Tal como já foi referido no ponto 2.2, desta informação, comemoramos o dia Mundial da Criança
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 de caráter urgente. Neste momento o
serviço de ação social do município conta com o apoio da RUS, o que se tem verificado uma mais-valia
tanto nas visitas efetuadas, como no encaminhamento de situações avaliadas pelos serviços e que carecem
de intervenção.
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.
Nos dias 2 e 3 de junho, participamos na campanha de recolha de alimentos do banco alimentar contra a
fome.
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 tipos de bens, que nos permitem dar continuidade a este projeto e a ajudar quem
mais necessita.
h.

Gabinete de Apoio à Vítima

No sentido de descentralizar os serviços existentes na Associação Amato Lusitano, no âmbito de apoio à
vítima, encontra-se em funcionamento o Gabinete de Apoio à Vítima, no CLDS de Vila Velha de Ródão, com
o intuito de dar apoio psicológico, jurídico e acolhimento a vítimas de violência.

Rendimento Social de Inserção
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2.3. Setor de Desenvolvimento e Turismo
No período compreendido entre abril a junho os espaços museolágicos 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 cerca de 785 pessoas.
2.4. Setor de Apoio ao Desenvolvimento Proteção Civil
—

V Elaboração e lançamento do procedimento de prestação de serviços pata execução de Faixas de
Gestão de Combustível da Rede Viária Municipal;
/ Elaboração de processo de candidatura ao Fundo de Emergência Municipal;
V Execução de ações de fiscalização relativas à aplicação da Lei n.° 76/2017, de 17 de agosto (Sistema
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios);
V Acompanhamento dos trabalhos de beneficiação da Rede Viária Florestal complementar e das Faixas
de Gestão de Combustível da Rede Secundária;
V Participação em sessões de esclarecimento deslocalizadas pelas freguesias, em colaboração com o
SEPNA, sobre o “Uso do Fogo” e respetivo regulamento municipal;
V Assessoria à Direção do Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa do Parque Natural do Tejo
Internacional.
2.5. Habitação e Urbanismo/Obras e Projetos Municipais
Obras concluídas por administração direta a 20 de junho de 2018

V Trabalhos e tarefas de montagem da Feira dos Sabores do Tejo, em Vila Velha de Ródão;
v’ Execução de pinturas dos pórticos e floreiras de entrada no corredor das tasquinhas, e dos tanques do
Campo de Feiras de Vila Velha de Ródão;
V Reconstrução / beneficiação da rua da Estalagem, na localidade de Perais;
v Desmatação e limpeza de arruamentos e bermas;
V Beneficiação de caminhos florestais e agrícolas de acesso ao Rio Tejo, nos Perais;
V Beneficiação de caminhos florestais e agrícolas na zona envolvente à localidade de Tojeirinha;
v Beneficiação de caminhos florestais e agrícolas nas encostas do Perdigão e da Ladeira;
‘
Desmatação e limpeza de arruamentos e bermas;
V Reconstrução / Beneficiação da travessa da rua da Igreja, na localidade de Perais;
V Pavimentação do arruamento paralelo à Associação da localidade de Vilar do Boi;
V Trabalhos tendentes ao desenvolvimento das atividades culturais das várias localidades e associações,
nomeadamente através da montagem e desmontagem de palcos, limpezas, etc.;
s’ Substituição / beneficiação de sinalização rodoviária no concelho;
v’ Limpeza dos contentores do Lixo do concelho;
v” Construção de ramais vários, de abastecimento de água, no concelho;
“ Construção de ramais vários, de 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 várias, nos sistemas de captação e distribuição de água no concelho.
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Obras em curso por administração direta a 20 de abril de 2078
V
V
V
‘7
“
‘7
‘7
‘7
‘7
‘7
‘7

Construção / colocação de tubagem de abastecimento de água para abastecimento da nova unidade
industrial (Plastificadora);
Construção de Passeios, com assentamento de pavê, na Avenida da Serra, em Vila Velha de Ródão;
Construção de Passeios, com assentamento de lancil e guia de lancil, na Avenida da Achada, em Vila
Velha de Ródão;
Manutenção de caminhos agrícolas na freguesia de Vila Velha de Ródão;
Desmatação e limpeza de arruamentos e bermas;
Manutenção de bancos e gradeamentos nos espaços públicos, na localidade de Vila Velha de Ródão;
Colocação / beneficiação de sinalização rodoviária no concelho;
Construção de ramais vários, de abastecimento de água, no concelho;
Construção de ramais vários, de saneamento doméstico, no concelho;
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;

Obras em execução por empreitada
Obras em fase de execução

‘7
‘7
‘7
‘7

Consolidação do talude e muro do Parque Campismo de Vila Velha de Ródão;
Edificações, Urbanização e Jardim da Quinta da Torre, em Vila Velha de Ródão (em
celebração de contrato);
Beneficiação da Rua do Forno em Amarelos;
Áreas Desenvolvimento Industrial lnfraestruturas Viárias.
—

Obras em fase de concurso
‘7

Outras Obras de Urbanização da Freguesia de Vila Velha de Ródão Construção de
Muros na rua da Sra. da Alagada em VVR e na rua do Lagar em Foz do Cobrão
—

Vila Velha de
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