
— Camara Municipal de Vila Velha de Rodao —

INFORMAgA0 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

5a REUNIAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

13 de dezembro de 2019

1. RESUMO DA SITUAQA0 FINANCEIRA

Situacao relativa a gerencia de 2019, reportada a data de 05 de dezembro:

RECEITA COBRADA

3.662.032,00€

406.890,00€

000€

4.068.922,00€

Art.°
FEF1 FSM2 PART. IRS3 OUTROS TOTAL J(0E2019)35

3.662.032,00€ 41.569,00€ 92.213,00€ 0,00€ 2.225.111,55€ 6.020.925,55€

406.890,00€ 0,00€ 0,00€ 300.124,00€ 374.529,42€ 1.081.543,42€

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 25.202,76€ 25.202,76€

4.068.922,00€ 41.569,00€ 92.213,00€ 300.124,00€ 2.624.843,73€ 7.127.671,73€

Saldo do Ano Anterior

PAGAMENTOS EFETUADOS

CORRENTE

CAPITAL

TOTAL

5.729.471 3671

2.061.487 30€

7.790.958,66€

Saldo do Corrente Ano (7.127.671,73€ • 7.790.958,66€)

Saldo Reportado a 05/12/2019

3.325.865,91€

-663.286,93€

2.662.578,98€

Faturas por pagar a fornecedores ------------------------------------------------------------------------------------------177.854,51€
(Cento e setenta e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta e urn centimos).

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

Faturas por pagar a fornecedores: 177.854,51€ encontrando-se as mesmas em processamento.

1 Fundo de Equilibrio Financeiro

2 Fundo Social Municipal

3 Participacao Variavel no IRS
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2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Setores da Educagao, CuItura, 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 servigos assegurados pelos meios do

Municipio.

Realga-se 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 mantern ainda o apoio em 50% do passe para os referidos alunos e

que utilizam o autocarro da RBI.

b. Acao Social Escolar

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

medidas:

o Isengao do pagamento da creche de todas as criangas residentes no concelho de Vila Velha

de Rada°, esta medida abrange 41 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;

o Foram atribuidas 21 bolsas de estudo, 4 para alunos do 1°. Ano do IPCB, no valor de

3.424,00E e 17 para alunos a frequentar diversas instituigOes do Ensino Superior, no valor de

15.739,10 E.

c. Promocao do Sucesso e Combate ao Insucesso Escolar

A equipa multidisciplinar que desenvolve o Plano Inovador e Integrado de Combate ao lnsucesso

Escola é constituida por uma psicologa, terapeutas da fala e ocupacional e por urn professor de

musica, os quais fazem urn acompanhamento diario dos alunos que frequentam o Agrupamento de

Escolas.

Sao objetivos deste projeto o desenvolvimento de Noes de combate ao insucesso escolar. No decorrer

do mesmo tern vindo a ser desenvolvidas diversas atividades 16dicas e experimentais, as quais tern

contribuido para o enriquecimento e alargamento dos conhecimentos basicos e fundamentais a

formagao integral da crianga.

2..2.Biblioteca Municipal

V Em outubro regressaram a BMJBM as reunibes semanais do Clube Leituras sem Pressa, que
dinamizado pela Biblioteca Municipal no ambito da Academia Senior de V.V.R./Adraces.
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V' 0 botanic° Luis Mendonga de Carvalho trouxe a biblioteca, no dia 25 de outubro, uma
oportunidade para a populagao do concelho enriquecer os conhecimentos sobre rosas e outras
plantas, melhorar a sua relagao corn a natureza e fazer melhores escolhas enquanto
consumidores. 0 workshop «Rosas no outono» foi tambem uma excelente oportunidade para a
BMJBM criar uma exposigao de postais antigos e quadras populares alusivos a tematica. A
plateia, muito atenta e interessada, incluiu elementos da equipa de jardinagem do municipio.

  No dia 9 de novembro aconteceu na biblioteca municipal uma pertinente e estimulante
conversa corn a investigadora Ana Gongalves, do Laboratorio de Neuropsicofisiologia da
Faculdade de Psicologia e de Cioncias da Educagao da Universidade do Porto, durante a qual
se aprofundaram conhecimentos sobre os efeitos que os ansioliticos tarn na tomada de
decisOes e nas relagoes corn os outros. No mesmo dia foi dinamizada mais uma reuniao do
Clube de Leitura de Autores Classicos da BMJBM, que, ha quase 7 anos, junta ern tomb dos
classicos cerca de 30 pessoas. A sessao proporcionou aos participantes uma emocionante
viagem pelos textos e pela vida de Espinosa e uma leitura muito pessoal do livro «Cartas
Persas» de Montesquieu.

• Continuaram a ser desenvolvidas pela excelente mediadora de leitura Andreia Brites sessoes
dos Clubes de Leitores Pre-Adolescentes e Adolescentes.

  Continuaram a ser realizadas, ao domingo a tarde, sessoes de exercicios de relaxamento e
alongamento ministradas por Sofia Lourengo.

2..3. Gabinete de Informagao e Relagoes Publicas

• Concegao, produgao e aplicagao de suportes graficos diversificados para eventos organizados
pelos diferentes servigos do Municipio;

  Impressao e elaboragao de suportes graficos para as associagbes;
  Reportagem fotografica e apoio logistic° em 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 papal) - relativa ao concelho e Municipio de Vila Velha de
Rodao;

• Elaboragao de conteudos para o Boletim Municipal N.° 63;
• Insergao e atualizagao de conteudos no site do Municipio;
• Elaboragao de conteudos, para promogao das atividades do municipio na sua pagina do

Facebook e lnstagram.

2..4. Des porto e Tempos Livres

0 desporto assume urn importante papal enquanto agente de socializagao. 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. Ginasio Municipal

0 ginasio municipal disponibiliza aos seus utilizadores aulas de grupo, treinos individualizados,
avaliagbes fisicas, bem como a realizagao de pianos de treino. 0 leque de oferta e bastante
diversificado e passa pela pratica de modalidades como CROSS TRAINING, STEP, FUNCIONAL,

PUMP, CYCLING e treino ern circuito. As modalidades elencadas apresentam uma elevada procura e
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sao complementadas pelos pianos de treino individualizados, realizados nas salas de cardiofitness e

musculagao.

No periodo de setembro a dezembro o Ginasio Municipal assegurou o funcionamento de todas as suas

valencias, junto dos seus utilizadores e realizou avaliagbes fisicas e pianos de treino individualizados.

No periodo de referencia esta infraestrutura contou corn 1.176 visitas, nos seus 108 clientes ativos.

b. Academia Senior Vila Velha de ROdao

0 Servigo de Desporto dinamiza uma sessao de danga senior aos alunos da Academia Senior de Vila

Velha de R6dao. A finalidade destas sessOes, corn frequencia semanal, tern par finalidade dotar as

participantes de conhecimentos para o desenvolvimento de coreografias adaptadas as suas idades. E

uma atividade emocionante e divertida para todas as idades, corn especial enfoque e dedicagao

populagao mais senior. Esta atividade constitui-se coma uma das mais interessantes ferramentas para

a promogao do bem-estar fisico, psiquico e social na terceira idade. Alia a mUsica a atividade fisica,

estimulando a memOria e a expressao de sentimentos, facilita a integragao social, a criatividade, a

postura e a respiragao.

Ainda inserida nunn conceito de manutengao de atividade fisica para a 3a ldade, sao promovidas aula

de Educagao Fisica, corn frequencia semanal, para as cerca de 40 alunos inscritos nessa disciplina de

Academia Senior de Vila Velha de Rodao.

c. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC's)

Sabendo que a atividade fisica é urn meio de prevengao de doengas e uma das melhores formas de

promover a sairde de uma populagao, o servigo de desporto desenvolve semanalmente urn
acompanhamento ao nivel de psicomotricidade e de atividade fisica na infancia, junto das criangas que

frequentam a creche da Santa Casa da MisericOrdia de Vila Velha de Rodao. Estas atividades, de

carater facultativo, e de natureza eminentemente hidica, formativa e cultural, no dominio desportivo,

visam beneficiar fisica, social e mentalnnente todos as praticantes das atividades procurando orientar e

acompanhar o desenvolvimento psicomotor das criangas.

d. Centro de Formagao Desportiva

0 Desporto Escolar conta, atualmente, corn 67 Centros de Formagao Desportiva, dos quais 52 sao

destinados as atividades nauticas. Constituindo-se uma forte aposta no sentido de promover o contacto

dos alunos corn a canoagem, o Servigo de Desporto apoia o Centro de Formagao Desportiva do

Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Rodao, atraves da cedencia de equipamentos, instalagOes,

transporte e tecnicos especializados na area, para dinamizagao das atividades propostas.

Ac longo do presente ano letivo, irao ja ser desenvolvidas atividades de iniciagao a canoagem, junto

dos alunos do 3.° e 4.° ano, do 1.° ciclo, e dos alunos do 2.° e 3.° ciclo do Ensino Basico, tendo em

vista a formagao de uma equipa de canoagem do Desporto Escolar. No entanto o objetivo deste projeto

é alargar o leque de atividades a realizagao de agoes de formagao de canoagem para professores, ao

apoio a lecionagao de aulas de canoagem para cursos profissionais ou a realizagao de iniciativas de

canoagem adaptada e de exploragao dos recursos naturais, culturais e hist6ricos que se encontram ao

longo das margens do Tejo.
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0 Municipio de Vila Velha de Rada° reune todas as condigOes necessarias ao born desenvolvimento

de desportos nauticos na regiao interior do pals, onde a oferta nesta area é escassa. 0 Centro de

Formagao Desportivo contribuira para o desenvolvimento da modalidade no distrito de Castelo Branco

e no contexto da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, onde nao existe nenhuma estrutura

semelhante.

e. Pequenas Rotas (PR's)

0 percurso PR 1 — Rota das Invasbes é uma das Pequenas Rotas existentes no municipio a qual se
encontram a ser alvo de requalificagao pelo Servigo de Desporto e sera relangado no inicio da

Primavera. A requalificagao deste percurso inclui, entre outras intervengOes, a remarcagao de todo o

tragado e a substituigao da sinaletica danificada pelos incendios. Para alem desta Instalagao
Desportiva, tambem o PR 2 — Caminho das Virtudes se encontram a ser alvo de melhoramentos.

Corn as intervengbes realizadas pretende-se reforgar e melhorar a oferta turistica, ao nivel do

pedestrianismo, junto dos amantes do turismo de natureza, bem como dotar os percursos de condigOes

de seguranga e atratividade.

f. Outras atividades

• Apoio a realizagao da prova de motonautica;
• Apoio a realizagao do Rail REG. Sport Portas de Rodao;
• Apoio nas atividades do Agrupamento Escolas, nomeadamente na preparagao do corta-mato e no

dia da alimentagao;

• Apoio a atividade do Dia Internacional da Pessoa corn DeficiOncia, desenvolvida no Agrupamento
de Escolas no dia 03 de dezembro. A atividade foi desenvolvida pelo Municipio, em colaboragao

com o CLDS, e o AEVVR;

2.5. Casa de Artes e Cultura do Tejo

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

de natureza diversa, entre as quais se destacam as sessOes de cinema semanais, a exposigao Retratos

do Cinema, Teatro e Televisao", a qual ira estar patente neste espago ate final do ano. Realizaram-se

ainda reunities e atividades de natureza diversa, corn organizagao da responsabilidade dos servigos do

municipio, entre elas a pega de Teatro "Insonia" de Fernando Mendes, o concerto da artista Carolina

Deslandes, mas tambern de entidades externas, (Reuniao CIMBB - estrategia de comunicagao e

promogao da Beira Baixa, Conselho Regional Escuteiros — CNE, abertura do ano letivo da Academia
Senior de Vila Velha de Rada°, Assembleia de Agricultores, Junta de Agricultores dos Regadios de

Rodao) que encontraram nos nossos espagos condigOes de excelencia para a realizagao dos seus

eventos.

2.6. Setor da Acao Social

Gabinete de Acio Social

Os servicos de Agao 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 agao social tern

diligenciado visitas domiciliarias aos municipes, que se encontram em situagbes vulneraveis e de carencia

economica, corn o intuito de efetuar um levantamento dessas situagOes e envidar os esforgos necessarios

no sentido de as minorar.
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Desde o inicio do mes de maio que se tern vindo a desenvolver conversas informar, entre mulheres, cujo

objetivo passa pela promogao do debate de temas relacionados corn a vida familiar, educagao, sexualidade,

preconceitos, entre outros. Estas iniciativas tem contribuido para melhorar a autoestima, a vida familiar e o

relacionamento interpessoal.

a. Apoio a Fixacao de Jovens e Familias

No 'ambito das medidas de apoio implementadas atraves do Regulamento Municipal de Apoio a Fixagao de

Jovens e Familias, registamos corn aprego que tern havido uma elevada procura de informagao, junto dos

nossos servigos, sobre os apoios que o municipio disponibiliza, as condigOes de atribuigao e o modo de

instrugao das candidaturas. A data da elaboragao desta informagao, encontram-se em apreciagao quatro

candidaturas para apoio ao arrendamento jovem e duas candidaturas para a aquisigao de habitagao.

Beneficiam 42 jovens e familias de apoio ao arrendamento e 16 para apoio a aquisigao de habitagao.

b. Apoio aos Estratos Sociais Des favorecidos

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

encontram em situagao econornica desfavorecida. No ambito do Regulamento de Apoio a Estratos Socials

Desfavorecidos, encontram-se em apreciagao duas candidatura para compra de oculos, uma candidatura

para reparagao de uma habitacao e um pedido de apoio para isengao do pagamento da totalidade de

transportes escolares de urn aluno que se encontra a frequentar o ensino secundario.

c. Comissio de Reinsercao Social
Foram efetuadas reunioes da Comissao de Avaliagao do RSI, da qual faz parte urn representante do

executivo, nas quais foram analisados processos decorrentes das candidaturas apresentadas a esta

Comissao, tendo-se procedido ao encaminhado dos candidatos para programas ocupacionais e sempre que

possivel, ha a integragao dos beneficiarios do Rendimento Social de Insergao em programas ocupacionais

CE 1+.

d. Comissio de Protecio de Criancas e Jovens
A Comissao de Protegao de Criangas e Jovens tern como preocupagao fundamental avaliar e prevenir

situagbes que possam colocar criangas e jovens em risco.

V A CPCJ, em colaboragao corn o AEVVR assinalaram o Dia Nacional do Pijama, junto dos alunos do

jardim-de-infancia e do 1°. Ciclo do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Rodao;
V No dia da alimentagao e cozinha saudaveis, A CPCJ distribuiu espetadinhas de frutas a todos os

alunos do 1° ciclo, corn o intuito de sensibilizar para a importancia de uma alimentagao saudavel;
,7 No dia 1 de novembro foi ainda assinalado o dia das Bruxas, corn a apresentagao dos trabalhos

produzidos pelos alunos do Agrupamento de Escolas, na Feira dos Santos, os quais acederam e
aderiram ao desafio langado pela CPCJ, tendo produzido trabalhos bastante criativos e apelativos,
os quais contribuiram para o enriquecimento daquele evento.

e. Comissio de Promocao e Protecao de ldosos
A Comissao de Promogao e Protegao de Idosos continua a acompanhar a populagao mais idosa e mais

vulneravel, atraves das visitas e encaminhamento de situagOes mais preocupantes.
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I Loja Social de Vila Velha de Rodao

A Loja Social de Rodao mantern 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.

Nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, participamos na campanha de recolha de alimentos do Banco

Alimentar contra a fome.

No dia 06 de dezembro assinalamos o Dia Internacional do Voluntariado e da Pessoa corn Deficioncia,

tendo esta atividade contado corn a presenga de Mafalda Ribeiro (Mafaldinha), portadora de uma doenga

congenita, bastante limitadora, mas que motivou todos os presentes pela sua forga e determinagao corn que

ultrapassa diariamente as dificuldades e desafios a que a mesma esta sujeita. Participaram ainda nesta

atividade outras entidades ligadas ao voluntariado, que deram a conhecer o trabalho que desenvolvem

nesta area e falaram sobre a importancia que o voluntariado desempenha na sociedade.

g. Gabinete de Apoio a Vitima

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

acompanhar algumas situagOes mais complexas e que solicitaram o necessario apoio psicolOgico. Estao

ainda a ser promovidas sessbes sobre o tema da lgualdade de Genero, junto das criangas do Agrupamento

de Escolas de Vila Velha de Rodao.

2.7. Setor de Desenvolvimento e Turismo

No periodo compreendido entre setembro e dezembro, o Lagar de Varas, o Centro de Interpretagao de

Arte Rupestre (CIART) e o Posto de Turismo registaram urn afluxo de 2.597 visitantes nestes espagos
turisticos concelhios, os quais mereceram diversos elogios, nao so pela qualidade destes espagos mas

tambem pelo aconnpanhamento personalizado e dedicado aos visitantes.

2.8. Setor de Apoio ao Desenvolvimento — Protecao Civil

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

• Acompanhamento e fiscalizacao dos trabalhos realizados no ambito da empreitada "Restabelecimento
da Floresta afetada por Agentes Bioticos e Abiaticos ou por Acontecimentos Catastroficos";

• Gestao da Plataforma SOS Vespa e remogao de ninhos de Vespa Velutina detetados no concelho;
• Acompanhamento do procedimento de revisao do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra

Incendios;
• Atualizagao da base de dados da Rade Viaria Florestal e da Rede de Pontos de Agua concelhios;
• Marcagao do perimetro do incendio ocorrido ern Ribeira do Enxarrique, em 08/10/2019, e elaboragao

da respetiva cartografia;

2.9 Habitagdo e Urbanismo/Obras e Projetos Municipais

Obras concluidas por administracio direta a 06 dezembro de 2019
• Manutencao e Limpeza de Contentores do Lixo;
,7 Corte de ervas / controlo de infestantes nos passeios e arruamentos de Vila Velha de Rodao;
• Desmatagao de Terre no para novo Estaleiro
• Limpeza de Valetas nas estradas Municipais
• Limpeza e desmatagao de caminho ern Amaralos
,( Novas Instalagoes do CDLS e Multibanco;
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  Encontros de Geragoes;
  Feira dos Santos;
• Construgao de ramais varios, de abastecimento de agua e de saneamento domestic°, no concelho;
• Repavimentagao e reparagao de calgadas em diversos locals do concelho;

Obras em curso por administracao direta a 06 dezembro de 2019
  Montagem do sistema de Bombagem de agua do Tejo para rega dos espagos publicos;
• Impermeabilizagao das caleiras da cobertura do edificio da Casa de Aries;
  Limpeza dos Contentores de RSU's;
• Limpeza do Ribeiro do Enxarrique;
• Execugao de passeios na Rua da Liberdade;
• Remodelagao da Rua da Sra Alagada — Condutas de Esgotos, Aguas e Eletricidade;
• Beneficiagao do Largo Joaquim Da Silva Fires em Vilas Ruivas;
• Construgao de lnfraestruturas no Loteamento da Serra da Achada em Vila Velha de ROdao;
• Construgao de Passeios no Loteamento do Arrabalde em Vila Velha de ROdao;
• Desmatagao e limpeza de arruamentos, em Vila Velha de Rodao;
• Limpeza, desmatagao e code de arvores, na Serra da Achada;
• Manutengao de bancos e gradeamentos nos espagos pirblicos, na localidade de Vila Velha de Rodao;
• 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 anomalias varias, nos sistemas de captagao e distribuigao de agua no concelho;

Obras em fase de execucao
• Edificagoes, Urbanizagao e Jardim da Quinta da Torre, em Vila Velha de Rano;
• Subsistema de aguas residuals - Rede de saneamento e ETAR em Silveira;
  Praia Fluvial da Foz do Cobrao;
• Reabilitacao de imovel na Rua Dr. Jose Pinto Oliveira Rocha.

Obras em fase de concurso
• Valorizagao do Centro de Interpretagao da Arte Rupestre do Vale do Tejo;
  Demoligao de Imoveis Degradados;
• Outras Obras de Agua nao Discriminadas — Rede de Abastecimento a povoagao de Silveira.

Obras concluidas entre 20 de setembro e 06 de dezembro 2019
• Restabelecimento da floresta afetada por agentes biaticos e abiaticos ou por acontecimentos

catastroficos Rodao;
• Conservagao da ponte pedonal do Enxarrique, em Vila Velha de Rodao;
• Outras Obras de Urbanizagao na Freguesia de Vila Velha de Rodao — largo Joaquim da Silva Fires, em

Vilas Ruivas;
• Danos em equipamentos e infraestruturas motivados pelos incendios de 2017 - Beneficiagao do

Caminho Agricola Vilas Ruivas/Perdigao.

Vila Velha de Rodao, 06 de dezembro de 2019

0 Presidente da Camara Municipal

Dr. Luis Miguel Ferro Pereira
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