
— Camara Municipal de Vila Velha de Rodao —

INFORMACAO NOS TERMOS DA ALiNEA c) DO N°2 DO ARTIGO 25° DA LEI N° 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO E DE

ACORDO COM 0 PONTO 4 DO ARTIGO 35° DA MESMA LEI

4a REUNIAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

27 de setembro de 2019

1. RESUMO DA siTuAcAo FINANCEIRA

Situagao relativa a gerencia de 2019, reportada a data de 19 de junho:

RECEITA COBRADA

Art.°35
FEF1 FSM2 PART. IRS3

(0E2019)

CORRENTE

CAPITAL

OUTRAS RECEITAS

TOTAL

OUTROS TOTAL

2.996.208,00 € 34.011,00 € 75.447,00 € 0,00 1.804.052,12 4.909.718,12

118.469,82 696.935,82

0,00 24.845,43 24.845,43

332.910,00 0 0 0 € 0 0 0 € 245.556,00

0,00 0,00 0,00

3.329.118,00€ 34.011,00€ 75.447,00€ 245.556,00€ 1.947.367,37( 5.631.499,37]

PAGAMENTOS EFETUADOS

CORRENTE

CAPITAL

TOTAL

4.217.605,90 €

1.282.759,26 €

5.500.365,16 €

Saldo do Ano Anterior 3.325.865,91 €

Saldo do Corrente Ano (5.631.499,37€ - 5.500.365,16E) 131.134,21 €

Saldo Reportado a 19/09/2019 3.457.000,12 €

Faturas por pagar a fornecedores

(Cento e noventa e quatro mil duzentos e quarenta e nove euros e dezanove centimos).

De acordo corn o ponto 4 do art.° 35 da Lei 75/2013, salienta-se:

Faturas por pagar a fornecedores: 194.249,19E, encontrando-se as mesmas em processamento.

1 Fundo de Equilibria Financeiro

2 Fundo Social Municipal

3 Participacao Variavel no IRS
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2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Setores da Educagao, Cultura, Desporto e Tempos Livres

2,.1. Educagao

a. Trans portes Escolares

No ambito dos transportes escolares, a Camara Municipal manteve o apoio a todos os niveis do ensino, incluindo

o profissional e superior, para alem dos transportes assegurados pelos meios do Municipio.

Foram ainda celebrados protocolos corn a RBI (Rodoviaria da Beira Interior) e corn a Santa Casa da Miseric6rdia

por forma a complementar as rotas nao cobertas pelos transportes municipais.

ReaIga-se ainda o facto de todos os transportes serem proporcionados aos alunos do Agrupamento de Escolas a

titulo gratuito. A Camara Municipal mantem ainda urn autocarro diario para Castelo Branco, permitindo aos alunos

do concelho, que frequentam o ensino secundario e superior, utilizar este transporte sem qualquer custo e

mantendo ainda o apoio do pagamento de 50% do valor do passe para os referidos alunos, que utilizam o autocarro

da RBI para se deslocarem.

b. Acio Social Escolar

A Camara Municipal mantern o seu programa de Apoio as Familias, no qual se incluem as seguintes medidas:

o Oferta de kit's de material escolar e livros de fichas, a todos os alunos que se encontram a

frequentar do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Rodao;

o Isengao do pagamento da creche e oferta do transporte de todas as criangas, que necessitam deste recurso

e residam no concelho, esta medida abrange 40 criangas.

o Isengao do pagamento das mensalidades do jardim-de-infancia de todas as criangas residentes no

concelho de Vila Velha de Rodao, estao abrangidas por esta medida 60 criangas.

o Prolongamento do horario escolar (07:45h as 09:00h) e das (15:30h as 18:30h) no jardim-de-infancia;

o Manutengao das atividades extracurriculares (AEC's) no 1° Ciclo e jardim-de-infancia;

c. Cornponente de apoio a Familia

A Camara Municipal e a DREC — Diregao Regional de Educagao do Centro, procederam a assinatura de
protocolos, relativamente ao Financiamento do Programa de Generalizagao do Fornecimento de Refeighes

Escolares aos alunos do 1.° Ciclo do Ensino Basic°, ao Programa de Expansao e Desenvolvimento da Educagao

Pre-Escolar e Anexo ao Acordo de Cooperagao (pagamento de refeiches do jardim-de-infancia) e Protocolo das

AEC,s, referentes ao ano letivo 2019/2020.

d. Promocao do Sucesso e Combate ao Insucesso Escolar

A equipa multidisciplinar que desenvolve o Piano Inovador e Integrado de Combate ao Insucesso Escolar encontra-

se em funcionamento desde o inicio do ano letivo 2018/2019. Esta equipa, constituida por uma psicologa,

terapeutas da fala e ocupacional e urn professor de mOsica, prestam apoio e acompanham diariamente os alunos

do Agrupamento de Escolas, colaborando ainda na realizacao das atividades de ocupacao de tempos livies

desenvolvidos pelo Municipio.

o projeto, tal como o nome indica, promove aches que visam melhorar o desempenho escolar dos alunos e

promover o sucesso escolar dos mesmos. Para o efeito, foram desenvolvidas diversas atividades ludicas e

experimentais, corn o intuito de fomentar o interesse dos alunos pela escola, assim como melhorar a sua

integragao e interacao entre os seus pares, promovendo melhorias continuas dos resultados escolares.

Ainda no ambito deste projeto tern vindo a ser desenvolvidas aches de capacitagao para familias socialmente

desfavorecidas, promovendo ensinamentos relacionados corn as dinamicas e rotinas de familia, tais como:
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confegao de refeigOes, higiene da casa e higiene pessoal, entre outros que visam contribuir para a promogao do

bem-estar em familia.

Ainda no ambito do projeto PIICIE, decorreu a atividade Academia Explorer e Aprender, realizada no mes de

agosto, corn atividades de ocupageo de tempos livres, a qual consistiu no desenvolvimento de atividades

formatives e educativas, corn intuito de proporcionar experiencias e aprendizagens diversificadas, fora do contexto

escolar. Entre elas a pratica de modalidades desportivas, culturais e recreativas durante as ferias de verao das

changes do concelho e corn idades compreendidas entre os 5 e 12 anos. Para alem de proporcionar vivencias e

experiencias diferentes e novas a estas criangas, consideramos que estas iniciativas contribuem a satisfageo e

bem-estar da comunidade escolar, mantendo os alunos fisica e mentalmente saudaveis.

2..2. Biblioteca Municipal

• Foi promovida pela Biblioteca Municipal, no dia 10 de julho, uma palestra sobre o tema «A coragem de ser outros:
a visa° de Agostinho da Silva», dinamizada, corn muita sabedoria, pelo professor da Faculdade de Letras de

Lisboa Paulo Borges, no Vale da Sarvinda, na qual participaram cerca de meia centena de pessoas.

• Entre 8 de julho e 17 de agosto, foi dinamizada na BMJBM, pelo 70 ano consecutivo, a iniciativa «Bibliotecarios

por duas semanas», destinada a jovens entre os 12 e os 25 anos, na qual participaram 14 criangas e jovens do

nosso concelho.

• As sessOes do mes de julho do Clube de Leitores Adolescentes e do Clube de Leitores Pre-Adolescentes da
BMJBM, dinamizadas pela excelente mediadora de leitura Andreia Brites, teve honras de divulgagao muito

especial. 0 trabalho de estimulo a leitura e ao pensamento critico que tern vindo a ser desenvolvido nos nossos

clubes de leitura, chamou a atengao da produtora do programa Literatura Aqui que quis vir fazer uma reportagem

sobre esta iniciativa da BMJBM. A reportagem foi emitida no dia 17 deste mes, na RTP2, no primeiro episodio do

programa «Nada sera como Dante», e mereceu muitas manifestagoes de aprego por parte dos envolvidos e do

pOblico em geral.

• Para comemorar o Dia Mundial da Fotografia, que se celebrou no dia 19 de agosto, a BMJBM, em parceria corn a

Alma Azul, propOs aos apreciadores desta arte que visitassem o nosso concelho e, inspirados pelo verso de

Herbert° Helder As casas encontram seu inocente jeito de durar [...]", aqui recolhessem imagens. E foi assim que

aconteceu este concurso informal de fotografia no qual participaram 16 pessoas. No dia 5 de setembro foram

divulgadas as fotografias a concurso e entregues os premios a todos os participantes.

  De 19 a 21 de agosto Iolanda Tavares, vencedora do concurso «Tres imagens...quantas emogOes?», dinamizou
urn WORKSHOP DE ANIMAcA0 STOPMOTION no qual foi criado urn pequeno spot publicitario da BMJBM.

• A Biblioteca Municipal comemorou o seu 110 aniversario corn a organizagao da 83 edigao do POESIA, UM DIA. 0

encontro deste ano iniciou-se no dia 19 de setembro e teve como poetas residentes Jaime Rocha (diretor Reran°

do encontro), Henrique Manuel Bento Fialho, Ant6nio Poppe, Claudia R. Sampaio e o artiste plastic°, corn raizes

em Foz do Cobra°, Pedro Barateiro. Participaram tambern no POESIA, UM DIA o editor e poeta Nuno Moura e as

instrumentistas Joana Bagulho (cravo) e Maria Bayley (harpa e canto). Foi mais uma excelente iniciativa que

permitiu a todos os envolvidos aprofundar conhecimentos sobre o nosso territorio e desenvolver o seu gosto pela

culture e, especialmente, pela poesia.

2..3. Gabinete de Informacao e Relacoes PUblicas

• Produgao e montagem dos suportes promocionais da Feira dos Sabores do Tejo;
• Desenvolvimento do Plano de Comunicagao da Feira dos Sabores do Tejo (envio de notas de imprensa,

elaboragao e envio de anOncios publicitarios, divulgagao nas redes sociais, preparagao da cerimania de

abertura etc);

• Produgao e montagem dos suportes promocionais para o Festival das Sopas de Peixe;
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• Desenvolvimento do Plano de Comunicagao do Festival das Sopas de Peixe 2019 (envio de notas de

imprensa, elaboragao e envio de anuncios publicitarios, organizagao da Conferencia de Imprensa de

apresentagao do evento, divulgagao nas redes sociais, etc);

• Produgao e montagem dos suportes promocionais para o encontro literario Poesia, Um Dia;

 Impressao e elaboragao de suportes graficos, para as associagOes;

• Organizagao e elaboragao de suportes graficos para o VI Convivio dos Funcionarios do Municipio;

• Reportagem fotografica dos diversos eventos do Municipio;

• Elaboragao de notas de imprensa acerca das atividades desenvolvidas pelo Municipio e pelos diferentes

servigos, que foram divulgadas pelos orgaos de comunicagao social regionais e nacionais;

• Elaboragao da Revista de Imprensa - levantamento e recorte de noticias que sairam na comunicagao

social (on-line e em papel) - relativa ao concelho e Municipio de Vila Velha de Rodao;

• Elaboragao de conteudos para o Boletim Municipal N.° 62;

• Insergao e atualizacao de conteudos no site do Municipio;

 Elaboragao de conteUdos, para promogao das atividades do municipio na sua pagina do Facebook e

lnstagram.

2..4. Desporto e Tempos Livres

0 despot-to assume urn importante papel enquanto agente de socializacao. Conscientes desta importancia, o

Municipio tern procurado criar e desenvolver estrategias de boas praticas desportivas no desenvolvimento dos

cidadaos, sensibilizando-os para comportamentos de ambito social e pessoal que se traduzam em habitos de vida

saudaveis. Esse trabalho faz-se corn a populagao em geral, atraves da criagao de infraestruturas de qualidade e

convidativas a pratica desportiva, corn as escolas,

a. Ginesio Municipal

0 ginasio municipal disponibiliza aos seus utilizadores aulas de grupo, treinos individualizados, avaliagOes fisicas,

bem como a realizagao de pianos de treino. 0 leque de oferta é bastante diversificado e passa pela pratica de

modalidades como CROSS TRAINING, STEP, FUNCIONAL, PUMP, CYCLING e treino em circuito. As

modalidades elencadas apresentam uma elevada procura e sao complementadas pelos pianos de treino

individualizados, realizados nas salas de cardiofitness e musculagao.

No periodo de junho a setembro o Ginasio Municipal assegurou o funcionamento de todas as suas valencias, junto

dos seus utilizadores e realizou avaliagOes fisicas e pianos de treino individualizados.

No periodo de referenda esta infraestrutura contou corn 2.168 visitas, nos seus 172 clientes ativos.

b. Piscinas Municipais

As piscinas municipais de Vila Velha de Rada° receberam nos seus espagos 17.032 visitantes e as de Fratel

contaram corn a visita de 11.918 utilizadores, no periodo compreendido entre 15 de junho e 15 de setembro.

c. Atividades de Tempos Livres e Campo de Ferias

ATL

Entre 1 de julho e 14 de agosto, a Camara Municipal de Vila Velha de Rodao, atraves do servigo de desporto e

tempos livres, promoveu mais uma edigao do ATL de Verao, atraves do qual 177 criangas do concelho puderam

usufruir de tits quinzenas recheadas de atividades que culminaram corn a participagao no programa educativo do

Jardim Zoologico de Lisboa "A Noite no Zoo", nos dias 12 e 13 de agosto.

Campo de Ferias

Entre 5 e 10 de agosto, o Municipio de Vila Velha de Rodao, atraves do Servigo de Desporto e Tempos Livres,

promoveu mais uma edigao do Campo de Ferias. A iniciativa, destinada aos jovens entre os 12 e os 16 anos,

traduziu-se numa verdadeira Road Trip que os levou a conhecer melhor o maravilhoso territorio da Comunidade

Intermunicipal da Beira Baixa: Vila Velha de Rodao, Proenga-a-Nova (Malhadal e Aldeia Ruiva), Oleiros (Aldeia

de Xisto de Alvaro e Orvalho), Penamacor e ldanha-a-Nova (Monsanto e Penha Garcia). Ao longo da semana, os

18 jovens que participaram no Campo de Ferias acamparam todos os dias em localidades diferentes.
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2 S Casa de Artes e Cultura do Tejo

No periodo de junho a setembro, decorreram, na Casa de Artes e Cultura do Tejo, eventos culturais de natureza

diversa, entre elas: a exposigeo Retratos do Cinema, Teatro e Televisao", a qual ira estar patente neste espago

ate final do ano. Realizaram-se ainda reunioes e atividades de ambito diversificado, corn organizageo da

responsabilidade dos servigos do municipio, mas tambern de entidades externas que encontraram nos nossos

espagos condigOes de excelencia para a realizageo dos seus eventos.

Setor da Acao Social

Gabinete de Agao Social

Os servigos de Aga° Social do Municipio, em parceria corn o CLDS, procuraram responder a todos os pedidos de auxilio

que diariamente chegam aos servigos. Neste sentido, o gabinete de ageo social tern diligenciado visitas domiciliarias

aos municipes, que se encontram em situagOes vulneraveis e de carencia econOmica, corn o intuito de efetuar urn

levantamento dessas situagOes e envidar os esforgos necessarios no sentido de as minorar.

Desde o inicio do mes de maio que se tern vindo a desenvolver conversas informar, entre mulheres, cujo objetivo passa

pela promogeo do debate de temas relacionados corn a vida familiar, educageo, sexualidade, preconceitos, entre outros.

Estas iniciativas tern contribuido para melhorar a autoestima, a vida familiar e o relacionamento interpessoal.

a. Apoio a Fixagio de Jovens e Familias

No ambito das medidas de apoio implementadas atraves do Regulamento Municipal de Apoio a Fixageo de Jovens e

Familias, registamos coal apreco que tern havido uma elevada procura de informageo, junto dos nossos servigos, sobre

os apoios que o municipio disponibiliza, as condigoes de atribuigeo e o modo de instrugeo das candidaturas. A data da

elaboragao desta informageo, encontram-se em apreciageo quatro candidaturas para apoio ao arrendamento jovem e

duas candidaturas para a aquisigeo de habitageo. Beneficiam 37 jovens e familias de apoio ao arrendamento e 13 para

apoio a aquisigeo de habitacao.

b. Apoio aos Estratos Sociais Des favorecidos

A Camara Municipal mantem o seu programa de apoio a familias e jovens, residentes no concelho, que se encontram

em situageo econornica desfavorecida. No ambito do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos,

encontram-se em apreciageo uma candidatura para compra de Oculos, duas candidaturas para pagamento das

refeigoes escolares e cinco pedidos de apoio para isengeo do pagamento da totalidade de transportes escolares de

alunos que se encontram a frequentar o ensino secundario. Os pedidos elencados encontram-se em analise par parte

dos servigos do Municipio.

c. Comissio de Reinsergio Social

Foram efetuadas reuni6es da Comissao de Avaliageo do RSI, da qual faz parte urn representante do executivo, tendo

sido analisados as processos decorrentes das candidaturas apresentadas a esta Comissao, tendo o municipio

encaminhado as candidatos para programas ocupacionais e sempre que possivel, ha lugar a integrageo dos

beneficiarios do Rendimento Social de Insergeo ern programas ocupacionais CEI+.

d. Comissio de Protegao de Criangas e Jovens

A Comissao de Protege() de Criangas e Jovens tern como preocupageo fundamental avaliar e prevenir situagoes que

possam colocar criangas e jovens em risco.

Neste momento a CPCJ encontra-se a elaborar o piano de atividades, que pretende concretizar no proximo ano, a fim

de o apresentar junto do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Rodeo, bem como articular o desenvolvimento das

atividades conjuntas que se pretendem levar a efeito.
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e. Comissio de Promo* e Protecio de ldosos

A Comissao de Promogao e Protegao de Idosos continua a acompanhar a populace.° mais idosa e mais vulneravel,

atraves das visitas e encaminhamento de situagOes mais preocupantes.

f. Lola Social de Vila Velha de R&M()

A Loja Social de Rada° mantem o apoio a populagao mais vulneravel do concelho. Para o efeito, continuamos a contar

corn a solidariedade da populagao em geral e de algumas empresas, que nos fazem chegar os mais diversos tipos de

bens, permitindo-nos dar continuidade a este projeto e a ajudar quem mais necessita.

g. Gabinete de Apoio a Vitima

0 Gabinete de Apoio a Vitima, a funcionar nas instalagOes do CLDS de Vila Velha de Rada°, encontra-se a acompanhar

algumas situagOes mais complexes e que solicitaram o necessario apoio psicologico. Estao ainda a ser promovidas

sessoes sobre o tema da Igualdade de Genero, junto das criangas do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Radao.

• Setor de Desenvolv imento e Turismo

No periodo compreendido entre junho e setembro, o Lagar de Varas, o Centro de Interpretagao de Arte Rupestre

(CIART) e o Posto de Turismo registaram urn afluxo de 3.077 v isitantes nestes espagos turisticos concelhios, os

quais mereceram diversos elogios, nao 56 pela qualidade destes espagos mas tambern pelo acompanhamento

personalizado e dedicado aos visitantes.

Setor de Apoio ao Desenvolv imento - Protecao Civil

• Execugao de agOes de fiscalizagao relativas a aplicagao da Lei n.° 76/2017, de 17 de agosto (Sistema Nacional

de Defesa da Floresta contra Incendios);

• Acompanhamento dos trabalhos de beneficiagao das Faixas de Gestao de Combustivel da Rede Viaria

Municipal;

• Emissao de pareceres para projetos de (re)arborizagao ao abrigo do Decreto-Lei n.° 96/2013, de 19 de julho;

 Acompanhamento e fiscalizagao dos trabalhos realizados no 'ambito da empreitada "Restabelecimento da

Floresta afetada por Agentes Bioticos e Abioticos ou por Acontecimentos Catastraficos";

• Gestao da Plataforma SOS Vespa e remogao de ninhos de Vespa Velutina detetados no concelho;

 Preparagao e assessoria da reuniao do Conselho Cinegetico Municipal, realizada a 13 de setembro de 2019;

 Preparagao de candidatura ao Programa Centro 2020 "Protegao contra Riscos de Incendios".

• Habitacao e Urbanismo/Obras e Projetos Municipais

Obras concluidas por administracao direta a 20 setembro de 2019

• Execugao de Infraestruturas pluviais, eletricas e de comunicagOes, na Rua da Liberdade;

 Execugao de infraestruturas para passagem de fibra otica;

• Remodelagao de Gradeamentos em Madeira na Foz do Cobrao;

• Colocagao de Diverso Mobiliario no Cais de Vila Velha de Rodao;

• Manutengao e Limpeza de Contentores do Lixo;

 Corte de ervas / controlo de infestantes nos passeios e arruamentos de Vila Velha de Rano;

 Construgao de ramais varios, de abastecimento de agua e de saneamento domestic°, no concelho;

• Repavimentagao e reparagao de calcadas em diversos locals do concelho;

Obras em curso por administracao direta a 20 setembro de 2019

• Execugao de passeios na Rua da Liberdade;

• Remodelagao da Rua da Sr.a Alagada;

 Beneficiagao do Largo Joaquim Da Silva Pires em Vilas Ruivas;

• Construgao de Infraestruturas no Loteamento da Serra da Achada em Vila Velha de Rodao;

• Construgao de Passeios no Loteamento do Arrabalde em Vila Velha de ROdao;
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• Montagem de Palcos;
• Desmatagao e limpeza de arruamentos, em Vila Velha de Raab;
• Limpeza, desmatagao e corte de arvores, na Serra da Achada;
  Manutengao de bancos e gradeamentos nos espagos publicos, na localidade de Vila Velha de Roclao;
• Manutengao de fossas e reservatorios;
• Manutengao de espagos ajardinados;
• Manutengao dos cemiterios;
• Substituigao de contadores e reparagao de ruturas diversas
• Repavimentagao e reparagao de calgadas em diversos locais do concelho;
• Reparagao de anomalies varies, nos sistemas de captagao e distribuigao de agua no concelho;

Obras em execucao por empreitada

Obras em fase de execucao

• Edificagoes, Urbanize* e Jardim da Quinta da Torre, em Vila Velha de ROdao;
• Restabelecimento da floresta afetada por agentes bioticos e abi6ticos ou por acontecimentos catastroficos ROM();
  Conserve* da ponte pedonal do Enxarrique, em Vila Velha de Rodao;

• Subsistema de agues residuais - Rede de saneamento e ETAR em Silveira;
• Danos em equipamentos e infraestruturas motivados pelos incendios de 2017- Beneficiagao do Caminho Agricola

Vilas Ruivas/Perdigao.

Obras em fase de concurso

  Praia Fluvial da Foz do Cobra();

• Reabilitagao de imovel na Rua Dr. Jose Pinto Oliveira Rocha;
  Outras Obras de Urbanize* na Freguesia de Vila Velha de Rodao — largo Joaquim da Silva Pires, em Vilas

Ruivas.

Obras concluidas entre 17 de junho e 20 de setembro 2019

• Reabilitagao de 2 imoveis de habitagao — 1a fase;
• Danos em equipamentos e infraestruturas motivados pelos incendios de 2017— Outras Estradas e Caminhos nao

descriminados - Beneficiagao de acesso a Sr.a do Castelo;

• Outras estradas e caminhos nao descriminados — Beneficiagao do C.M. 1369— acesso a Riscada.

Vila Velha de Rodao, 20 de setembro de 2019

0 Presidente da Camara Municipal

Dr. Luis Miguel Ferro Pereira
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