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ORDEM DE TRABALHO 

 
DELIBERAÇÃO 

 
05. Aprovação da proposta dos documentos previsionais para o ano de 2021 

Deliberado, com QUATRO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, do Sr. 
Vereador Carlos Faria, aprovar os Documentos Previsionais para o ano 2021 e 
propor à Assembleia Municipal a sua aprovação nos termos da alínea a) do n.º 
1 do artigo 25° da Lei 75/2013 de 12 de setembro.  
 

 
06. Moradias da “Quinta da Torre Velha”  
a) Pedido de troca de uma moradia; 
b) Pedido de readmissão ao procedimento e atribuição de uma moradia; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a proposta do júri e: a) Deferir o 
pedido de Teresa Raquel Carita Valente Melato, e atribuir-lhe a Moradia n.º 26, 
na Rua de Santo António, do Loteamento da Quinta da Torre Velha; b) criar o 
local de estacionamento conforme solicitado, na Rua de Santo António; c) 
Deferir o pedido de Hugo Filipe Ribeiro Cardoso e Severiano Fernandes Neto, 
autorizando a troca das moradias, passando a atribuir a Hugo Filipe Ribeiro 
Cardoso a moradia com o n.º 10 na Praceta da Quinta da Torre Velha e a 
Severiano Fernandes Neto a moradia com o n.º 26 da Avenida da Serra; d) 
Proceder à reordenação das atribuições e promover a sua publicitação, através 
de Edital..  
 

 
09. Apreciação do Plano de Contingência (Covid-19) do Centro Náutico de 
Vª. Vª. de Ródão 
 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a proposta de "Plano de 
Contingência e Atuação para Prevenção de Transmissão da Infeção Humana 
pelo Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) do Centro Náutico de Vila Velha de 
Ródão" ao abrigo do estipulado, na alínea k), do n.º 1, do artigo 330 da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, de acordo com a atual redação. 
 

 
12. Subsídios nos termos do Regulamentos Sociais 

Deliberado, por UNANIMIDADE: 
- deferir o pedido apresentado por Ilda de Jesus Garcia Seborro Pereira, nos 

termos dos artigos 3.º e 10.º do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos, para que lhe seja concedida isenção do passe escolar do seu 
neto, que se encontra à sua guarda, a frequentar o 12.º Ano no Agrupamento 
de Escolas Amato Lusitano em Castelo Branco. O Valor do Passe escolar, para 
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o ano letivo 2020/2021, será aproximadamente de 550,00 €. 
- ao abrigo do disposto no artigo 13. °, conjugado com o n.º 3, do art.º 15.º, do 

Regulamento de Apoio á Fixação de Jovens e Famílias, atribuir um subsídio 
mensal a Carla Sofia dos Santos Afonso, durante um ano, para 
comparticipação do valor da renda, no montante de 198,09 €, a ser pago de 
acordo com o respetivo regulamento. 
 

13. Constituição de compropriedade Deliberado, por UNANIMIDADE, emitir Parecer Favorável à constituição das 
compropriedades solicitadas, nos termos indicados pelo requerente, João 
Arnaldo Liberato Duarte Salavessa, 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.  
 

13. Praia Fluvial da Foz do Cobrão – Ponto de situação dos trabalhos Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a aplicação do regime sancionatório, 
prevista nos artigos 329 e 403 do CCP, cláusula 11.ª do Caderno de Encargos 
do Procedimento de Empreitada da "Praia Fluvial da Foz do Cobrão" e clausula 
9.ª do Contrato, e do efeito dar conhecimento ao adjudicatário. 
 

 
14. Subsídios 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao abrigo do n.º 2, do artigo 190, do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, atribuir o montante 
25.000,00 € à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Velha 
de Ródão para, devido à pandemia de COVID-19, ultrapassar a grande 
dificuldade em conseguir fazer face às despesas mensais fixas, pondo em 
causa o bom funcionamento na prestação de socorro à população e 
pagamento de salários aos colaboradores . 
 

 


