
                                            Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão  

 

 

 
ORDEM DE TRABALHO 

 
DELIBERAÇÃO 

 
05. Alteração modificativa aos documentos previsionais  
 

Deliberado, com QUATRO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, do Sr. 
Vereador Carlos Faria, aprovar a 1.ª Alteração Permutativa ao Orçamento da 
Despesa, no valor de 440.450,00 €, a 1.ª Alteração Permutativa ao Plano de 
Atividades Municipais, com um aumento de 47.950,00 € e a 1.ª Alteração 
Permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos, no valor de 397.000,00 €. 
 

 
06. Encargos com pessoal – 2021 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar os encargos com pessoal para o ano 
de 2021 nos termos do art.º 31 da Lei 35/2014, de 20 de junho e do n.º 2 do 
art.º 5.º do Dec. Lei 209/2009, de 3 de setembro, que procede à adaptação à 
realidade autárquica da Lei 12-A/2008, de 27 de setembro. 
 

 
07. Constituição de Fundos Permanente para o ano de 2021 

 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o Fundo Permanente para 2021, nos 
termos do n.º 1, do art.º 92.º, das Normas de Controlo Interno. 
Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o Fundo de Maneio 2021 para a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, nos termos do n.º 1, do art.º 92.º, 
das Normas de Controlo Interno 
 

 
08. Constituição de caixas para Cobrança de Água, Ginásio Municipal e 
Cactejo 

Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos do ponto 3, da alínea b) do ponto 
4 e do ponto 7 do art.º 61.º das Normas de Controlo Interno, a constituição de 
duas caixas (tesouraria), para os dois leitores cobradores no serviço de águas, 
de uma caixa para o funcionário do Ginásio Municipal e uma caixa para os 
funcionários da Cactejo (bilhetes de cinema). 
 

 
12. Pedidos de renovação de licença para ocupação de via pública 

Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos do disposto no n.º 4, do artigo 
32.º do Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade 
do Município de Vila Velha de Ródão, deferir os pedidos apresentados por 
Etelvira Joaquina São Pedro, Vital Ferreira Belo, ACICB - Associação 
Comercial e Empresarial da Beira Baixa, Santa Casa da Misericórdia de Vila 
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Velha de Ródão, João Mendes Calcinha e Maria Pires Jorge. Foi, ainda, 
deliberado, por UNANIMIDADE, isentar do pagamento das respetivas taxas, os 
pedidos formulados para o efeito. 
 

 
13. Pedido de averbamento de novo veículo, em Licença de Táxi 

Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 
de agosto e sucessivas alterações, autorizar o averbamento de uma nova 
viatura solicitado por José Domingos de Oliveira Pereira, sócio-gerente da 
empresa M.P.T. – Motoristas Profissionais de Táxis, Lda. 
 

 
14. Pedido de viabilidade de localização de exploração de bovinos 

Deliberado, por UNANIMIDADE, emitir Parecer Favorável quanto à viabilidade 
de localização para instalação de uma exploração de bovinos, em regime 
extensivo, no prédio rústico sito no lugar designado por "Monte da Senhora dos 
Remédios", na freguesia de Perais, concelho de Vila Velha de Ródão, devendo 
ser garantida a boa preservação do património arqueológico existente no local. 
Não serão permitidas, nos locais assinalados em planta anexa a presente 
minuta, quaisquer ações que possam provocar danos no património 
identificado, nomeadamente através da realização de trabalhos de modelação 
ou remodelação de terrenos, manuais ou mecânicas, sem a prévia autorização 
das entidades competentes. 
 

 


