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INFORMAÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA c) DO N°2 DO ARTIGO 25° DA LEI N° 7512013 DE 12/09 E DE ACORDO
COM O PONTO 4 DO ARTIGO 35° DA MESMA LEI
2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
28 de abril de 2017

1. RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Situação relativa à gerência de 2017, reportada à data de 20 de abril:
RECEITA COBRADA
FEF1

FSM2

PART. IRS3

OUTROS

TOTAL

CORRENTE

1.330.368,00€

15.116,00€

31.428,00€

731.766,00€

2.108.678,00€

CAPITAL

147.81 6,00€

0,00€

0,00€

49.31 1,30€

197.1 27,30€

OUTRAS RECEITAS

0,00€

0,00€

0,00€

2.010,91€

2.010,91€

TOTAL

1.478.184,00€

15.116,00€

31.428,00€

783.088,21€

2.307.816,21€

PAGAMENTOS EFETUADOS
CORRENTE

1.211.499,55€

CAPITAL

348.957,34€

TOTAL

1.560.456,89€

2.996.287,85€

Saldo do Ano Anterior
Saldo do Corrente Ano

(2.307.816,21€

-

1 .560.456,89€)

747.359,32€
3.743.647,17€

Saldo Reportado a 20/02/2017

133.837,84€

Faturas por pagar a fornecedores

(Cento e trinta e três mil oitocentos e trinta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos)

1

Fundo de Equilíbrio Financeiro
Fundo Social Municipal
Participação Variável no IRS
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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, 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 Ródão 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 36 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 39
crianças.
o Prolongamento do horário escolar (07:45h as 09:OOh) e das (15:30h 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 lO 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 lO Ciclo e jardim-de-infância;
o Apoio ao ensino dos alunos do 5° ano, através de Projeto do Ensino Articulado da Música,
mediante Protocolo estabelecido entre o Município e o Conservatório Regional de Castelo
Branco;
•

Foram ainda realizadas pequenas obras de modernização e de melhoria ao nível do Jardim-de
Infância e da sede do Agrupamento de Escolas com vista à manutenção daqueles espaços escolares.

•

Apoio às crianças com necessidades específicas aos níveis das Terapias da Fala e Ocupacional,
face ao levantamento das necessidades identificado pela equipa técnica do Agrupamento de Escolas.
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Biblioteca Municipal

V No dia 25 de fevereiro, o Clube de Leitura de Autores Clássicos da BMJBM reuniu na aldeia de Partida,
na Associação «O pequeno lugar». A sessão teve como convidado o poeta António Salvado que
apresentou uma reflexão muito interessante sobre poesia latina amorosa.
V No dia 4 de março a BMJBM recebeu quatro ilustres convidados os académicos João Barrento e Maria
Etelvina Santos; a professora Albertina Pena; e a poeta marta Chaves que apresentaram a obra da
escritora Maria Gabriela Llansol aos membros do Clube de Leitura de Autores Clássicos da BMJBM.
—

—,

V No dia 12 de março foi apresentado na biblioteca municipal, perante uma sala cheia, o livro «Sopas,
saladas e sobremesas detox». A obra foi apresentada pelas suas autoras Susana Alves e Mónica Santo,
natural de Vila Velha de Ródão. A iniciativa foi enriquecida com a confeção in loco de algumas receitas do
livro que foram provadas e aprovadas pelos presentes.
V Nos dias 19 e 21 de março a biblioteca celebrou o Dia Mundial de Poesia com a apresentação do livro
de Silvério Dias «Neste lugar onde nasci». No dia 19 a apresentação aconteceu em Fratel, organizada
pela Junta de Freguesia local. No dia 21 realizaram-se duas apresentações: de manhã na biblioteca e de
tarde no Centro Cultural e Recreativo de Sarnadinha. Todas as apresentações contaram com excelente
adesão e a obra, apoiada pelo município, propõe em muitos dos seus textos revisitações poéticas ao
património imaterial do nosso concelho.
V No dia 29 de março, a BMJBM recebeu a fase final do concurso de leitura interconcelhio que envolve

alunos do 2° ciclo dos concelhos de Vila Velha de Ródão e Castelo Branco. O evento proporcionou a todos
os participantes e aos alunos do 5° e 6° ano do nosso agrupamento de escolas um interessante encontro
com a jornalista Inês Cardoso e a ilustradora Catarina Alves que apresentaram, durante o período da
manhã, o livro «Venci-te, Jeremias» de que são autoras.
v’ No dia 4 de abril a biblioteca recebeu as crianças da creche da Santa Casa da Misericórdia e do Jardim

de Infância do Porto do Tejo para lhes apresentar o livro «Rimas para Rir e Jogar/Palavras para cantar e
brincar». A obra, editada pelo município e organizada pela BMJBM no âmbito do seu projeto Vidas e
Memórias de uma Comunidade, resulta da recolha de rimas infantis feitas por São Figueiredo Sobreira e
ilustradas por crianças que frequentaram o ATL em 2011, orientado por Sófia Caetano. No fim da sessão,
que foi muito animada, todas as crianças e adultos presentes na sessão receberam um exemplar do livro.
V No dia 7 de abril o Clube de Leitores Adolescentes da BMJBM participou numa visita científica a Idanha
a-Nova onde aprenderam como se produzem sementes biológicas na empresa «Sementes Vivas» e
produtos hortícolas e fruta na empresa agrícola de Sali Soares.
V No mesmo dia, à tarde, aconteceu na BMJBM, uma enriquecedora conversa dinamizada pelo historiador
Fernando Augusto Coimbra e pelo paleontólogo Silvério Figueiredo sobre «O cavalo e o touro na préhistória e na história’>.

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.
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a. Ginásio municipal
Continuam a decorrer as atividades de Fitness, de Cardiofitness, de Musculação, bem como as aulas
individuais e de grupo, de Aeróbica, Step, ginástica localizada e alongamento. O ginásio viu a sua oferta
diversificada com a realização de mais duas aulas de grupo semanais de Local Fit e Cross Hit, em resultado
do estágio profissional em Desporto que se encontra a decorrer. As atividades decorrem todos os dias nas
instalações do Estádio Municipal, por forma a promover o Ginásio Municipal, a prática regular do desporto
e o combate ao sedentarismo.
b.

Voleibol, Gira Vólei e Gira.

Neste momento os participantes encontram-se na fase de treino de preparação para a participação nos
torneios, estes ocorrem semanalmente 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.
O concelho de Vila Velha de Ródão participou, no passado dia 2 de abril, na 4 Etapa do Torneio de Voleibol
(6x6) Taça das Beiras, com três equipas (Feminina Sub-1 9; Masculina Sub-1 5 e Masculina Sénior). A quarta
etapa decorreu no pavilhão do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão, numa organização da
Associação de Voleibol da Guarda em conjunto com a secção de Desporto do Município de Vila Velha de
Ródão, tendo reunido cerca 135 atletas e as respetivas equipas técnicas.
A participação e a realização desta prova vêm demonstrar que a aposta da autarquia na prática do voleibol
tem sido bem conseguida.
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 10 Ciclo do Agrupamento de Escolas de Vila
Velha de Ródão, de modo a atrair e desenvolver conhecimentos e competências desportivas.
d.

Canoagem
Procurando tirar o máximo de partido dos recursos naturais que o concelho oferece para a prática desportiva
e nomeadamente para a prática da modalidade de canoagem tem-se vindo a dar continuidade ao projeto.
A prática da canoagem encontra-se aberta a toda a população e decorre todos os sábados de manhã e
aproveitando os cursos de água do Rio Tejo e da Barragem dos Tamujais.

e.

Academia Sénior (ADRACE$)
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 aulas de hidroginástica, dança, ginástic&mobilidade. Ainda neste âmbito foram
desenvolvidas atividades de ginástica nas freguesias de Fratel e Perais, tendo-se deslocado o grupo para
mostrar as dinâmicas do mesmo junto das populações dessas freguesias.

Ainda no âmbito da Academia Sénior, importa referir que o município disponibilizou mais cinco técnicos para
lecionar as disciplinas de informática, de cozinha, ervas aromáticas e leitura. O município classifica
iniciativas desta natureza de extrema importância uma vez que estas procuram acima de tudo combater a
solidão e o isolamento dos seniores e procuram o envolvimento destes em atividades culturais, de cidadania,
de ensino e de lazer.
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f. Passeio de Bfl Terras de Oiro
O 1 Passeio de BU Terras de Oiro juntou 220 participantes de todo o país, no passado dia 5 de março,
em Vila Velha de Ródão.
A prova, promovida pelo Município local, em parceria com o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento
e o CLDS 3G Contrato Local de Desenvolvimento Social de Vila Velha de Ródão, integrou dois percursos
distintos, os quais levaram os participantes a percorrer, através de estradas, caminhos e trilhos, os locais
mais emblemáticos do concelho de Vila Velha de Ródão.
Este passeio era composto por dois percursos, definidos em função dos diferentes perfis dos participantes.
O traçado mais longo, composto por 65Km caraterizado por um coeficiente de dificuldade mais elevado, em
função da sua extensão e altimetria.
Além dos 220 participantes, a prova contou ainda com a presença de 30 acompanhantes, aos quais foi
proporcionado um passeio de barco no Rio Tejo, com passagem pelas emblemáticas Portas de Ródão e
visitas guiadas a alguns pontos turísticos de interesse do concelho.
-

2.1.4.

Casa de Artes e Cultura do Tejo

No período de fevereiro a abril decorreram na Casa de Artes e Cultura do Tejo diversos eventos culturais,
entre eles, sessões técnicas, 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.
A Casa de Artes e Cultura do Tejo organizou e apoiou a realização de diversas actividades, entre elas
espetáculos de Teatro, com a apresentação da peça a Noite de D. Luciana, de Copi e o X Encontro de Música
Tradicional Portuguesa com uma participação total de 560 pessoas.
A Casa de Artes e Cultura do Tejo organizou e produziu os eventos referentes ao plano de programação
cultural trimestral da CACTEJO para o ano de 2017.
No passado dia 18 de abril a CACTEJO acolheu a Assinatura do Protocolo do Projeto Piloto do Tejo
Internacional, a qual foi presidida pelo Sr. Primeiro Ministro António Costa.
A Casa de Artes e Cultura do Tejo organizou e produziu os eventos previstos no plano de programação
cultural trimestral para o ano de 2017.
2.2. Gabinete de Informação e Relações Públicas
V De fevereiro a abril de 2017, o Gabinete de Informação e Relações Públicas, no âmbito das suas atribuições,

V
V

V
v’

V

produziu os conteúdos informativos e gráficos relativos às diversas atividades da autarquia, que foram
divulgados junto das populações e dos meios de comunicação regional e nacional.
Preparou a informação para arranque da campanha publicitária relativa à promoção do evento Feira dos
Sabores do Tejo.
No âmbito da visita do Primeiro Ministro a V. V. Ródão assegurou o cumprimento de protocolo institucional e
encetou contactos com comunicação social local no sentido de assegurar a cobertura do evento na imprensa.
Assegurou a conceção gráfica e a divulgação dos instrumentos de comunicação do Município (Agendas
Culturais, site do Município) e das diferentes atividades dinamizadas pelos vários serviços.
No âmbito da colaboração prestada às associações do concelho, o GIRP colaborou com estas, ao nível do
design, da produção de conteúdos, cartazes e notas de imprensa alusivas às atividades destes.
Introdução de conteúdos e atualização diária da informação veiculada no site do município.

2.3. Setor da Ação Social
a. Apoio a fixação de jovens e famílias
V No âmbito do alargamento das medidas introduzidas no Regulamento de Apoio à Fixação de Jovens e
Famílias, 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.
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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 apreciação, algumas candidaturas, ao nível deste
programa, quer ao nível do arrendamento jovem quer para a aquisição de casa própria.
V A Câmara de Vila Velha de Ródão assinou, no passado dia 31 de março, os três primeiros contratos de
arrendamento no âmbito do programa ‘Habitar em Ródão”, o qual tem como principal objetivo fixar pessoas
no concelho garantido o arrendamento de imóveis do Município, a preços mais baixos que os praticados no
mercado. Esta medida de apoio pretende “ixar novos residentes no concelho, bem como facilitar o acesso
da população à habitação e responder de forma adequada aos diversos desafios, graus de autonomia e
progressão dos jovens no nosso território.
Os contratos agora assinados dizem respeito à primeira fase do programa para atribuição de moradias, que
decorreu de 23 de janeiro a 3 de fevereiro, tendo sido postos a concurso três apartamentos, com tipologia T2,
situados no centro da vila.
V No âmbito do Programa Alimentação Saudável, o CLDS e a Ação Social, têm levada aos alunos do 1°. Ciclo,
semanalmente, diversas variedades de fruta para o lanche das crianças, por forma a incutir hábitos de
alimentação saudável.
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

Com o objetivo de prevenir, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Velha de Ródão tem realizado
ao longo do mês de abril, várias ações alusivas ao mês da prevenção dos maus tratos na Infância, onde incluímos
as crianças e jovens do concelho e sensibilizamos os adultos para a questão dos maus tratos.
No dia 27 de abril irá ter II Encontro da CPCJ irá ter lugar no próximo dia 27 de abril, para o qual contamos já
com cerca de 70 inscrições. Este ano, procurou-se inovar e para além dos oradores convidados que terão o seu
impacto positivo no crescimento das CPCJ’s e vários profissionais participantes, contamos também com dois
workshop’s: Risoterapia e Biblioterapia.
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 pedidos de apoio para a aquisição de óculos e para pagamento/isenção das
taxas de água.
e. Cartão do Idoso/Social
V No âmbito do Regulamento do Cartão do Idoso/Social, foram concedidos apoios ao nível da redução das
taxas e consumos de água.
i/

O serviço de ação social tem vindo a registar um aumento exponencial de pedidos de cartão social e cartão
do Idoso, justificado pela entrada em funcionamento do Programa Saúde Mais, o qual foi criado com o objetivo

Rendimento Social de Inserção
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de dar resposta, às necessidades identificadas no concelho que pretende garantir um complemento de
assistência médica a toda a população residente neste, em particular à população carenciada e mais idosa.
Este programa permite aos portadores/beneficiários do mesmo, o acesso às consultas de forma gratuita.
2.4. Setor de Desenvolvimento e Turismo
No período compreendido entre fevereiro e abril os espaços museológicos concelhios registaram uma
afluência significativa da qual se salienta o Lagar de Varas e o Centro de Interpretação de Arte Rupestre
(CIART). Desde a última informação, estes espaços foram visitados por 1.114 pessoas.
2.5. Setor de Apoio ao Desenvolvimento Proteção Civil
v” Preparação e assessoria da reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios,
realizada a 05 de abril de 2017;
V Vistoria à Rede Municipal de Pontos de Agua de 2. Ordem e elaboração das respetivas fichas de
caraterização;
V Execução de ações de fiscalização relativas à aplicação do D.L. n.° 17/2009, de 14 de janeiro (Sistema
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios);
v’ Realização de pedidos de enquadramento nos Planos Municipais de Ordenamento (PDM e PMDFCI)
para elaboração de projetos de (re)arborização;
V Emissão de pareceres para projetos de (re)arborização ao abrigo do Decreto-Lei n.° 96/201 3, de 19 de
julho;
—

2.6. Habitação e UrbanismolObras e Projetos Municipais
a. Obras concluídas por administração direta a 20 de abril de 2077
V Construção de troço de rede de abastecimento de água, para abastecimento do estaleiro a instalar na

propriedade da Altri;
V Construção de troço de rede de saneamento de águas residuais domésticas, para o estaleiro a instalar
na propriedade da Altri;
v” Trabalhos de escavação para implantação de ecoponto subterrâneo, na localidade de Sarnadas de
Ródão;
v’ Execução de pavimentação com calçada de granito e lajetas, na zona envolvente à Sociedade
Filarmónica e Educação e Beneficência Fratelense;
V Beneficiação da Rua 25 de abril, da Rua Heróis do Ultramar, da Rua das Pesqueiras e da Travessa da
Rua 1.0 de maio, na localidade de Vila Velha de Ródão, com pavimentação em calçada de granito;
V Trabalhos de demolição, na localidade de Gavião de Ródão, no espaço para a construção do novo
estacionamento;
V Trabalhos de construção de maciços em betão e colocação dos respetivos placares metálicos, na foz
do Enxarrique, em Vila Velha de Ródão;
q’ Construção de muro de suporte no espaço lateral ao Complexo Desportivo, para construção de Bar /
Bilheteira;
V Impermeabilização de espaços ajardinados na envolvente às habitações no edifício da “Antiga
Maconova”;
v’ Limpeza / Poda do arvoredo junto ao Campo de Ténis, na Escola EB 2/3 e no Infantário;
v’ Trabalhos de manutenção e beneficiação de abrigos de passageiro, no concelho;
‘7 Beneficiação de caminhos no concelho;
‘7 Colocação de sinalização rodoviária no concelho;
‘7 Substituição de contadores de água;
‘7 Limpeza de reservatórios;
‘7 Construção de ramais vários, de abastecimento de água e saneamento doméstico, no concelho;
‘7 Repavimentação em calçada, nos locais da execução de ramais e outras reparações de calçada nas
freguesias;
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Reparação de anomalias nos sistemas de captação e distribuição de água no concelho;
Produção de plantas estufa/viveiro;
V Corte de relvados e sebes, monda de infestantes, limpezas, fertilizações, regas manuais e manutenção
de zonas ajardinadas;
V Limpeza de bermas e valetas nas estradas municipais;
V
V

b. Obras em curso por administração direta a 20 de abril de 2077

Requalificação do espaço exterior envolvente à Casa da Rua da Alfândega, incluindo a repavimentação
da travessa de acesso à traseira da mesma;
V Remodelação da instalação elétrica do Campo de Feiras, com a construção de caixas submersas, para
os novos armários /quadros;
V Aplicação de pavimento em lajetas 60x30, idênticas às existentes, na envolvente às habitações no
edifício da “Antiga Maconova”;
V Beneficiação dos espaços ajardinados do Cabeço das Pesqueiras;
v’ Colocação de sinalização rodoviária no concelho;
v’
Construção de ramais, de abastecimento de água e de saneamento doméstico, no concelho;
V Substituição dos contadores de água;
V Limpeza de reservatórios;
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;
v’ Limpeza de bermas e valetas nas estradas municipais;
V Limpeza de arruamentos e manutenção de jardins;
V Limpeza de contentores do lixo.

V

c. Obras em execução por empreitada

V Requalificação das Piscinas Municipais de Vila Velha de Ródão;
V Outras Obras de Urbanização da freguesia de Vila Velha de Ródão Beneficiação da rua do Lagar, Foz
do Cobrão;
“ Estacionamento na rua Dr. José Moura da Cruz, em Gavião de Ródão.
—

cl. Obras em fase de concurso
V

Reconstrução de Muros de Suporte na Rua da Sr.a da Alagada e na Rua 25 de Abril, em Vila Velha de
Ródão Contrato assinado.
—

Vila Velha de Ródão, 20 de abril de 2017

O Presidente da Câmara Municipal

Dc. Luís Miguel Ferro Pereira
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