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INFORMAÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA c) DO N°2 DO ARTIGO 25° DA LEI N°75/2013 DE 12 DE SETEMBRO E DE
ACORDO COM O PONTO 4 DO ARTIGO 35° DA MESMA LEI

2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

25 de abril de 2019

1. RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Situação relativa à gerência de 2019, reportada à data de 16 de abril:

RECEITA COBRADA

FEF1 FSM2 PART. IRS
59) OUTROS TOTAL

CORRENTE 998.736,00 € 11.337,00 25.149,00 € 0,00 € 483.878,81 € 1.519.100,81

CAPITAL 110.970,00 0,00€ 0,00€ 81.852,00€ 100.144,22 € 292.966,22 €

OUTRAS RECEITAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 256,61 € 256,61 €

TOTAL 1.109.706,00 11.337,00 25.149,00€ 81.852,00€ 584.279,64 € 1.812.323,64

PAGAMENTOS EFETUADOS

rururr:,:

CORRENTE 1.346.625,26 €

CAPITAL 242.851 ,99 €

TOTAL 1.589.477,25 €

Saldo do Ano Anterior 3.325.865,91 €

Saldo do Corrente Ano (1 .812.323,64€-1 .589.477,25€) 222.846,39 €

Saldo Reportado a 16104/2019 3.548.712,30€

Faturas por pagar a fornecedores 251.962,95€
(duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e dois euros e noventa e cinco cêntimos).

De acordo com o ponto 4 do art.° 35 da Lei 75/2013, salienta-se:
Faturas por pagar a fornecedores: 251.962,95€, dos quais 42.073,45€ já se encontram em fase de liquidação.

1 Fundo de Equilíbrio Financeiro
2 Fundo Social Municipal

Participação Variável no IRS
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2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
V Setores da Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres

2.1. Educação

a. Transportes Escolares
No âmbito dos transportes escolares, a Câmara Municipal manteve o apoio a todos os níveis do ensino, incluindo
o profissional e superior, para além dos serviços assegurados pelos meios do Município.

Realça-se ainda o facto 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 e mantém
ainda o apoio em 50% do passe para os referidos alunos e que utilizam o autocarro da RBI.

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 37 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 57 crianças.

o Prolongamento do horário escolar (07:45h às 09:OOh) e das (1 5:30h às 1 8:30h) no jardim-de-infância;
o Manutenção das atividades extracurriculares (AEC’s) no 10 Ciclo e jardim-de-infância;

c. Promoção do Sucesso e Combate ao Insucesso Escolar
A equipa multidisciplinar que desenvolve o Plano Inovador e Integrado de Combate ao Insucesso Escolarencontra
se em funcionamento desde o início do ano letivo. Esta equipa é constituída por uma psicóloga, terapeutas da fala
e ocupacional e um professor de música, os quais fazem um acompanhamento diário dos alunos que frequentam
o Agrupamento de Escolas e colaboram ainda na realização das atividades de ocupação de tempos livres
desenvolvidos pelo Município.

O projeto, tal como o nome indica, pretende desenvolver ações para o combate do insucesso escolar. No decorrer
deste projeto foram já desenvolvidas diversas atividades lúdicas e experimentais.

d. Apoio ao Projeto Educativo
A Câmara Municipal comparticipou o projeto Educativo, do Agrupamento de escolas de Vila Velha de Ródão, para
o ano letivo de 2018/2019, no valor de 11.940€.

2..2.Biblioteca Municipal

V No dia 22 de fevereiro, decorreu na BMJBM a fase municipal do Concurso Nacional de Leitura que contemplou
a realização de uma prova escrita, continuou com uma oficina de ilustração de t-shirts com excertos de poemas
e carimbagem, um saboroso lanche e culminou com a realização de uma prova de expressão oral e a respetiva
entrega de prémios. Nesta fase estiveram envolvidos apenas os alunos do 2° e 3° ciclos, num total de 30
jovens, do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão.

V Desde o início de março que tem vindo a ser dinamizada na BMJBM uma nova forma de recomendação de
livros de leitor para leitor: a estante da sala de leitura LER E DAR A LER.

V No dia 2 de março, os membros dos clubes de leitura da BMJBM, familiares e amigos tiveram a oportunidade
de conhecer o Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, e ali visitar a exposição de Portinari. No
mesmo dia foram ainda dados a conhecer aos participantes aspetos da história, geografia e arte pública de
Vila Franca de Xira.

v’ No dia 21 de março, celebrou-se a poesia na BMJBM com a participação de Silvério Dias (Sarnadinha), Leonor
Inácio (Fratel) e M do Rosário Baptista de Sarnadas de Ródão (que leu poemas seus e de sua irmã Maria da
Nazaré), que muito em muito contribuíram para a promoção da poesia popular.
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“ Para celebrar o DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL (2 de abril) e o DIA MUNDIAL DO LIVRO E DOS
DIREITOS DE AUTOR (23 abril), a BMJBM oferece aos seus utilizadores, durante o mês de abril, flores e livros
da estante Troca de Livros aos seus utilizadores do empréstimo domiciliário.

‘ A sala polivalente da BMJBM foi pequena para acolher todos os interessados em participar no workshop e
abertura da exposição UM POUCO MAIS DE ROSAS, o qual foi dinamizado pelo botânico Luís Mendonça de
Carvalho, e desenvolvido em parceria com o Museu Botânico do Instituto Politécnico de Beja, tendo contado
com o apoio das disciplinas Ervas Aromáticas e Arranjos Florais da Academia Sénior de VVR! ADRACES.

“ No dia 2 de abril celebrou-se na BMJBM o livro infantil e os seus leitores de todos os tempos com a abertura
da exposição COM PANO E LINHA SE COSE UMA HISTORIA, que apresenta ao público personagens de
histórias para crianças criadas, de modo muito original, pela artesã Maria do Céu Marques.

v’ No dia 13 de abril foi apresentado ao público na BMJBM o livro VOZES DE BURRO, por José Manuel Batista,
com a presença do autor, Carlos Alves. O livro apresentado recebeu o prémio Alves Redol 2017.

v’ Continuaram a ser desenvolvidos os quatro clubes de leitura da BMJBM e o clube «Pequenos contadores»,
assim como as sessões de alongamentos e relaxamento aos domingos à tarde.

v’ PÁSCOA COM ARTE - Em articulação com os diferentes setores do município (Biblioteca Municipal, Desporto,
CACTEJO e Equipa Multidisciplinar de Combate ao Insucesso Escolar), foram programadas e dinamizadas
atividades de ocupação de tempos livres para as crianças e jovens, na interrupção letiva da Páscoa, nas quais
se realizaram atividades de cariz desportivo, didático, de expressões motora e plástica e de convívio com a
natu reza.

Esta atividade tem contado com uma participação diária de cerca de 15 crianças, com idades compreendidas
entre os 8 e os 14 anos, e com a participação das crianças que se frequentam o pré-escolar (35 crianças).

A dinamização de atividades desta natureza procuram dar respostas sociais às famílias, que em períodos de
interrupção letiva sentem uma enorme dificuldade em encontrar locais onde possam deixar as suas crianças.

v’ Após a realização do apuramento dos dados estatísticos da Biblioteca Municipal, verificou-se que, no ano
2018, a esta contou com um número total de 23.214 utilizadores, aos quais foram disponibilizados recursos e
serviços presenciais e à distância da BMJBM.

2..3. Gabinete de Informação e Relações Públicas

v’ Criação da Imagem da Feira dos Sabores de 2019 e restantes suportes;
V Impressão de pedidos de colaboração por parte das associações.
v Suportes gráficos para as atividades da CACTEJO;
v’ Colaboração na execução de suportes gráficos de divulgação para atividades da BMJBM e montagem de

respetivas exposições;
/ Execução de maquete de livro, inserido no projeto da BMJBM, Rebuscar o Tempo;
/ Reportagem fotográfica dos eventos do Município
/ Elaboração de notas de imprensa acerca das atividades desenvolvidas pelo Município e pelos diferentes

serviços, que foram divulgadas pelos órgãos de comunicação social regionais e nacionais;
“ Elaboração da Revista de Imprensa - levantamento e recorte de notícias que saíram na comunicação social

(on-line e em papel) - relativa ao concelho e Município de Vila Velha de Ródão;
v” Inserção de conteúdos no site do Município e levantamento de necessidades de atualização;
v” Criação de página do Facebook, do Município e elaboração de conteúdos, para promoção das atividades do

município na mesma.
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2..4. 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.

É 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 10 ciclo, bem
como junto dos alunos da Academia Sénior. E preocupação deste executivo a promoção de hábitos de vida saudável,
acessíveis a todas as faixas etárias.

a. Ginásio Municipal
O ginásio municipal disponibiliza aos seus utilizadores aulas de grupo, treinos individualizados, avaliações físicas,
bem como a realização de planos de treino. O leque de oferta é bastante diversificado e passa pela prática de
modalidades como CROSS TRAINING, STEP, FUNCIONAL, PUMP, CYCLING e treino em circuito. São aulas
com elevada procura e que se complementam com os planos de treino individualizados, realizados nas salas de
cardiofitness e musculação.

V No dia 16 de fevereiro, o ginásio municipal celebrou o seu 10 aniversário, para assinalar esta data foi
proporcionado um conjunto diversificado de atividades desportivas, para todos aqueles que se quiseram
juntar e celebrar esta data. Aliada à componente desportiva da iniciativa esteve ainda associada a
componente solidária, tendo-se procedido à recolha de bens alimentares, para entrega na Loja Social do
concelho. A manhã desportiva culminou com a realização de uma aula de cycling com música ao vivo, e no
final do dia um jantar comemorativo que juntou em convívio, mais de três dezenas de participantes.

V No dia 30 de março realizou-se a segunda edição do “Terras de Oiro — Fit Day”, que juntou em Vila Velha de
Ródão cerca de 140 pessoas, dos 5 aos 68 anos, num dia dedicado ao convívio e à promoção da prática
desportiva. O evento proporcionou aos seus participantes a oportunidade de experimentarem um leque
diversificado de modalidades desportivas, palestras sobre desporto, nutrição e fisioterapia, saldando-se num
verdadeiro sucesso. A iniciativa contou com a colaboração de diversas entidades, como a Escola Superior
de Saúde de Castelo Branco, a Escola Profissional Agostinho Roseta e do Centro de Formação de
Massagistas, contou ainda com presenças de renome nacional, como o personal trainner Bruno Salgueiro, e
com o nutricionista desportivo do Futebol Clube do Porto, António Pedro Mendes.

Entre o período de fevereiro a abril, registou-se uma afluência de 1.293 utilizações, nos mais de 140 clientes ativos.
Para este volume de utilizações, contribuiu a grande variedade de aulas de grupo, o acompanhamento de treino

b. Atividades Extra Curriculares (AEC’s)
Sabendo da valorização social que a atividade física e desportiva contém e por acreditar no papel da escola
enquanto promotora da prática desportiva, o Serviço de Desporto e Tempos Livres da Câmara Municipal de Vila
Velha de Ródão implementou um modelo de atividade destinado às crianças das creches de Fratel e da Santa
Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão, do jardim-de-infância do Porto do Tejo e às turmas do 1° ciclo do
Agrupamento de Escolas, de modo a atrair e desenvolver conhecimentos e competências desportivas. As
atividades extracurriculares procuram proporcionar aos alunos do 1° ciclo a prática de modalidades como o
atletismo, o andebol e o voleibol, enquanto ao nível dos alunos da creche e do pré-escolar se procura desenvolver
os deslocamentos e equilíbrios e a perícia e manipulação de objetos.

c. Voleibol - Gira Vólei, 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

3 Assembleia Municipal de 2019—25 de abril 4 1 P á g 1 n a



Ii,

— Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão —

concelho, foi revalidado no início do ano o protocolo de colaboração estabelecido entre o Município e a Federação
Portuguesa de Voleibol e encontram-se a decorrer treinos semanais de preparação das diferentes fases da prova.

d. Caminhada de sensibilização para as alterações climáticas
No dia 30 de março, coincidente com a hora do planeta, realizou-se uma caminhada de sensibilização para as
alterações climáticas, onde um percurso pedestre circular que iniciou no Ginásio Municipal, teve o momento alto
quando às 20:30 se apagaram simbolicamente as luzes de edifícios públicos coincidindo com a hora do planeta.
Esta atividade contou com a participação de cerca de 200 pessoas.

e. Baja 17 Pinhal
No passado mês de março Vila Velha de Rádão acolheu a realização da prova Baja TT do Pinhal, a qual contou
com a presença de centenas de participantes e de amantes da modalidade. O município prestou apoios ao nível
logístico e de limpeza de percursos, inerentes à realização de provas desta natureza.

f. III Passeio de BTT Terras de Oiro
A terceira edição do passeio de BTT Terras de Oiro, organizado pelo Município de Vila Velha de Ródão, decorreu
no domingo, 3 de março, juntando cerca de 200 atletas oriundos de várias zonas do país, que puderam desfrutar
dos trilhos desafiantes e da beleza da paisagem circundante.

g. Requalificação de Percursos Pedestres de Pequena Rota
Com o intuito de requalificar e reabilitar os percursos pedestres de Pequena Rota existentes no concelho, têm
vindo a ser desenvolvidos trabalhos de limpeza e remarcação dos trilhos.

h. Academia Sénior
Estão a ser desenvolvidos dois 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, ginástica/mobilidade.

o A aula de ginástica reveste-se de especial importância para os alunos da Academia Sénior e mostra-se também
como um excelente incentivo à manutenção de um estilo de vida ativo na terceira idade, assim, a classe de
Ginástica, conta com 78 alunos inscritos, que semanalmente frequentam esta aula, no pavilhão de ginástica
do agrupamento de escolas. O trabalho realizado com a turma é um trabalho especificamente direcionado à
faixa etária dos alunos, bem como às suas necessidades específicas.

o A classe de hidroginástica da Academia Sénior, assegurada através dos técnicos de desporto do Município e
conta com a participação de cerca de 90 alunos, os quais se encontram repartidos por dois grupos, que
frequentam estas aulas uma vez por semana, nas piscinas municipais de Proença-a-Nova. Ainda no âmbito
desta disciplina, foi realizada uma visita à cidade de Aveiro, na qual os alunos puderam visitar o Parque Natural
de S. Jacinto e um passeio de Moliceiro na Ria de Aveiro

Ainda no âmbito da Academia Sénior, importa referir que o município disponibilizou mais quatro técnicos para
lecionarem as disciplinas 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..5. Casa de Artes e Cultura do Tejo
No período de fevereiro a abril, decorreram, na Casa de Artes e Cultura do Tejo, eventos culturais de natureza
diversa, entre elas: os espetáculos “FESTIVAL TERRAS DE ARTE”, “TOP GENIUS Espetáculo de Humor e
Música”, o XII Encontro DE MUSICA TRADICIONAL PORTUGUESA, sessões semanais de cinema, exposições
“EXPOSIÇAO ENCANTAL - O MUNDO NATURAL DA BEIRA BAIXA”, Inauguração da “Exposição Retratos do
Cinema, Teatro e Televisão”. Realizaram-se ainda ações de formação e atividades de âmbito diversificado, entre
elas encontram-se atividades 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, entre elas encontram-se reuniões da Rodoliv Cooperativa de Azeite de Ródão, a Reunião da Comissão
Municipal de Defesa da Floresta, os ensaios de Teatro, (oferta letiva da Academia Sénior de Vila Velha de Ródão
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a aula de teatro), apoio na realização das atividades Páscoa com Arte (Oficinas de Expressão Dramática e Ateliê
de Música).

No período de referência passaram pela Casa de Artes e Cultura do Tejo cerca de 1.150 utilizadores.

V Setor da Ação Social

Gabinete de Ação Social
Os serviços de Ação Social do Município, em parceria com o CLDS, têm dado resposta a todas as situações de pedidos
de ajuda que chegam aos serviços. Neste sentido, este gabinete tem diligenciado visitas domiciliárias aos munícipes
em situações mais vulneráveis e carenciadas, com o intuito de efetuar um levantamento dessas situações, procurando
menorizá-las.

a. Apoio à Fixação de Jovens e Famílias
No âmbito das medidas de apoio implementadas através do Regulamento Municipal de Apoio à Fixação de Jovens e
Famílias, registamos com apreço que tem havido uma elevada procura procura de informação, junto dos nossos
serviços, sobre os apoios que o município disponibiliza, as condições de atribuição e o modo de instrução das
candidaturas. Neste momento, encontram-se em apreciação duas candidaturas para apoio ao arrendamento jovem e
cinco candidaturas para compra de habitação. A presente data encontram-se a beneficiar destas medidas de apoio 25
jovens e famílias.

b. Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos
A Câmara Municipal mantém o seu programa de apoio a famílias e jovens, residentes no concelho, que se encontram
em situação económica desfavorecida. No âmbito do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos,
encontram-se em apreciação duas candidaturas para apoio na compra de medicamentos. Os pedidos elencados
encontram-se em análise por parte dos serviços do Município.

c. Comissão de Reinserção Social
Foram efetuadas reuniões da Comissão de Avaliação do RSI, 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+.

d. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens tem como preocupação fundamental avaliar e prevenir situações que
possam colocar crianças e jovens em risco. Neste momento encontramo-nos a programar algumas atividades para
realizar no mês de Abril junto dois pais e crianças em conjunto com o Agrupamento de Escolas e CLDS.

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.

f. 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.

g. Gabinete de Apoio à Vítima
O Gabinete de Apoio à Vítima, a funcionar nas instalações do CLDS de Vila Velha de Ródão, está já a trabalhar algumas
situações mais complicadas e que solicitaram o necessário apoio psicológico. Estão a ser levadas a cabo sessões sobre
a Igualdade de Género, junto das crianças do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão.

/ Setor de Desenvolvimento e Turismo
No período compreendido entre fevereiro e abril, os espaços museológicos concelhios foram procurados e bastante
apreciados pelos visitantes registaram uma afluência significativa, das quais salientamos o Lagar de Varas e o Centro
de Interpretação de Arte Rupestre (CIART). No período de referência estes espaços foram visitados por cerca de 1.159
pessoas.
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V Setor de Apoio ao Desenvolvimento — Proteção Civil
V Elaboração do Plano Operacional Municipal / 2019;
v’ Preparação e assessoria da reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios;
v Vistoria à Rede Viária Florestal Municipal e elaboração de proposta de manutenção das suas faixas de gestão

de combustível;
V Execução de ações de fiscalização relativas à aplicação do Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de junho, de acordo

com a redação dada pela Lei n.° 76/2017, de 17 de agosto (Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra
Incêndios);

V Gestão da Plataforma de registo e autorização de queimas e queimadas a nível municipal;
V Participação em ações de sensibilização sobre temáticas de defesa da floresta contra incêndios e o atual

enquadramento legal para a realização de queimas e queimadas;
v Acompanhamento e fiscalização dos trabalhos realizados no âmbito da empreitada “Restabelecimento da

Floresta afetada por Agentes Bióticos e Abióticos ou por Acontecimentos Catastróficos”;

V Habitação e Urbanismo/Obras e Projetos Municipais

Obras concluídas por administração direta a 78 abril de 2079
V Remodelação das caleiras do Edifício do Jardim de Infância;
V Beneficiação da Cobertura do Edifício da Casa de Artes e Cultura do Tejo;
V Construção de passeios, com assentamento de pavês e lancil, na Avenida da Serra, em Vila Velha de Ródão;
v’ Remodelação da Conduta de Abastecimento de Água à povoação de Serrasqueira;
v’ Substituição de Sinais na Freguesia de Perais;
V Manutenção de Luminárias na Foz do Cobrão;
V Plantação de árvores em Vila Velha de Ródão;
v” Calcetamento no Loteamento Fonte da Escola
V Manutenção de caminhos agrícolas nas freguesias de Vila Velha de Ródão, Fratel, Perais e Sarnadas de Ródão;
V Substituição de Contadores e reparação de ruturas diversas
v’ Instalação de um novo Reservatório de Água de Abastecimento Público - Gavião de Ródão;
V Construção de ramais vários, de abastecimento de água e de saneamento doméstico, no concelho;
V Repavimentação e reparação de calçadas em diversos locais do concelho;

Obras em curso por administração direta a 78 abril de 2079
v Remodelação das lnfraestwturas elétricas do Campo de Feiras;
V Execução de passeios e de lnfraestruturas pluviais, elétricas e de comunicações na Rua da Liberdade;
v Execução de infraestruturas para passagem de fibra ótica;
v’ Remodelação da Rua da Sr.a Alagada;
V Desmatação e limpeza de Arruamentos e bermas de Caminhos e Estradas Municipais;
V Limpeza, desmatação e corte de árvores na Serra da Achada;
v’ Remodelação dos espaços ajardinados da Piscina Municipal de Fratel;
v” Manutenção de bancos e gradeamentos nos espaços públicos, na localidade de Vila Velha de Ródão;
V Manutenção de fossas e reservatórios;
V Manutenção de Espaços Ajardinados;
V Manutenção dos Cemitérios;
V Repavimentação e reparação de calçadas em diversos locais do concelho;
V Reparação de anomalias várias, nos sistemas de captação e distribuição de água no concelho;

Obras em execução por empreitada

Obras em fase de execução
v Edificações, Urbanização e Jardim da Quinta da Torre, em Vila Velha de Ródão
v’ Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abiáticos ou por acontecimentos catastróficos Ródão
V Conservação da ponte pedonal do Enxarrique, em Vila Velha de Ródão
v’ Reabilitação de 2 imóveis de habitação — ia fase
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— Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão —

Obras em fase de concurso
v’ Sub-sistema de águas residuais - Rede de saneamento e ETAR em Silveira
V Danos em equipamentos e infraestruturas motivados pelos incêndios de 2017— Outras Estradas e Caminhos não

descriminados - Beneficiação de acesso à Sr.a do Castelo
V Outras estradas e caminhos não descriminados — Beneficiação do C.M. 1369— acesso à Riscada
v’ Danos em equipamentos e infraestruturas motivados pelos incêndios de 2017- Beneficiação do Caminho Agrícola

Vilas Ruivas/Perdigão

Vila Velha de Ródão, 18 de abril de 2019

O Presidente da Câmara Municipal

Dr. Luís Miguel Ferro Pereira
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