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ORDEM DE TRABALHO 

 
DELIBERAÇÃO 

 
05. Alteração permutativa aos documentos previsionais 

Deliberado, com QUATRO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, do Sr. 
Vereador Carlos Faria, aprovar a 4.ª Alteração Permutativa ao Orçamento da 
Despesa Efetiva, no valor de 441.500,00 €. Os reforços e diminuições da 
Despesa Corrente foram no valor de 110.500,00 € e os reforços e diminuições 
da Despesa de Capital foram no valor de 331.000,00 €. 

 

06. Relatório do Estatuto do Direito de Oposição 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, aprovar o Relatório do Estatuto do Direito de 

Oposição, referente ao ano 2020. 

 

07. Contrato-Programa a celebrar com a Associação de Municípios (CIRAE) 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a minuta do contrato-programa 

apresentada, a celebrar entre o Município de Vila Velha de Ródão e a 

Associação de Municípios para a Gestão do Centro Intermunicipal de Recolha 

de Animais Errantes — CIRAE, nos termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação conferida pela Declaração 

de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro de 2013 e do artigo 29. ° da 

Escritura de Constituição da Associação. 

 

 

09. Rendas em atraso – Apresentação de proposta de plano de pagamento 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a proposta do Plano de Pagamento 

apresentada pela senhora Mihaela Raluca Burda, arrendatária da fração B do 

imóvel sito na Travessa dos Combatentes da Grande Guerra, em Vila Velha de 

Ródão, que consiste no pagamento de 10 prestações mensais, tendo em conta 

o disposto no art.º 10.º das Normas de Execução do Orçamento de Estado de 

2020/2021. Mais foi deliberado, por UNANIMIDADE, que na falta do 

pagamento de uma prestação dentro do prazo definido, a divida vence na 
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totalidade. 

 

14. Emissão de parecer prévio não vinculativo - Instalação da rede de gás 

natural em Vila Velha de Ródão (Concessionária – Beiragás, S.A.) 

 

Deliberado, por UNANIMIDADE, emitir Parecer Favorável ao requerimento 

apresentado em nome de BEIRAGAS, S.A., na qualidade de concessionaria do 

serviço público de distribuição de gás natural no Concelho de Vila Velha de 

Ródão, nos termos indicados pela requerente, devendo a sua execução ficar 

condicionada à reposição de todas as infraestruturas e/ou equipamentos 

afetados, ou danificados, por causa dos trabalhos da obra. 

 

 

15. Loja do Cidadão de Vila Velha de Ródão-Trabalhos a menos e Trabalhos 

complementares 

 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar: 1 - A não execução de trabalhos 

contratuais, constantes na listagem anexa apresentada, pelo valor de 

16.287,01 €; 2 - A execução dos trabalhos complementares de espécie prevista 

em contrato, constantes na listagem anexa apresentada, pelo valor de 3.332,92 

€; 3 - A solicitação ao empreiteiro adjudicatário de uma proposta de custo para 

a execução dos trabalhos complementares de espécie não prevista em 

contrato, constantes na listagem anexa apresentada, estimada em 45.000,00 €. 

 

 

16. Subsídios 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir o apoio pedido pela Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão, relativo à 

totalidade do investimento efetuado, no valor de 6.386,50 €, com a aquisição 

de equipamento essencial e obrigatório para combate a incêndios urbanos e 

industriais (ARICAS). 

 

 


