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ORDEM DE TRABALHO 

 
DELIBERAÇÃO 

 
05. Aditamento ás “Regras para Atribuição de 18 Fogos Habitacionais na 
Quinta da Torre Velha” 

Deliberado, por UNANIMIDADE, propor a Assembleia Municipal a aprovação 
das Regras para Atribuição de 18 Fogos Habitacionais na "Quinta da Torre 
Velha", já apreciadas em reunião de 29/05/2020 e agora retificadas, que se 
anexam a presente deliberação nas quais se prevê a venda dos imóveis pelo 
preço de 80.000,00€ e 66.000,00€, conforme se trate de moradias com a 
tipologia T3 ou T2. 

 
10. Projeto de Verão do ATL 2020 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar as Normas de Funcionamento do ATL 
- Verão de 2020, nos termos e condições apresentadas. 

 
13. Subsídios nos termos dos Regulamentos Sociais 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir um subsídio mensal, durante um ano, 
para comparticipação do valor da renda, no montante de 202,31 €, a ser pago 
de acordo com o Regulamento de Apoio à Fixação de Jovens e Famílias, a  
Nuno Miguel Alfaia Alves. 

 
14. Constituição de compropriedade 

Deliberado, por UNANIMIDADE, emitir Parecer Favorável à constituição da 
compropriedade solicitada em nome de Tiago Miguel Rodrigues Paulo, nos 
termos indicados pelo requerente, chamando, no entanto, a atenção para o 
facto de não se conferirem quaisquer direitos específicos ou reconhecimento 
de legitimidade no caso de se pretender a compropriedade para eventuais 
construções futuras ou fracionamentos desconformes com o disposto no 
Código Civil. 

 
15. Consulta pública do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios 2020 

Deliberado, por UNANIMIDADE, submeter a consulta pública o Plano 
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios do Município de Vila Velha 
de Ródão (2020-2029), de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, e nos n.º 5 a 7 
do Despacho n.º 443- A/2018, de 9 de janeiro, na sua atual redação, emitido 
pelo Gabinete do Secretario de Estado das Florestas e do Desenvolvimento 
Rural. 
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