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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 10.ª Alteração Permutativa ao Orçamento de 
Despesa, no valor de 148.500,00 €, a 7.ª Alteração Permutativa ao Plano de 
Atividades Municipais, com um aumento de 1.500,00€ e uma diminuição de 
41.500,00€, e a 7.ª Alteração ao Plano de Investimentos, no valor de 
50.000,00€.  

 

06. Relatório da análise de candidaturas às moradias da Quinta da Torre 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o Relatório Provisório e, nos termos 

do disposto no artigo 21.º das “Regras para Atribuição de 18 Fogos 

Habitacionais na Quinta da Torre Velha” em Vila Velha de Ródão, mandar 

proceder à publicitação do Relatório, bem como notificar os candidatos para 

que se pronunciem sobre o mesmo.   

 

08. Pedido de subsídio de funeral  

Deliberado, por UNANIMIDADE, autorizar o processamento do subsídio de 

funeral, requerido pela trabalhadora Maria Adélia Rodrigues Barata, no valor de 

219,96€, de acordo com o estabelecido no n.º 3 do art.º 2.º da Portaria n.º 

276/2019, de 28 de agosto.  

 

09. Pedido de autorização de condicionamento de trânsito de estradas 

municipais  

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao abrigo do Decreto-Regulamentar n.º 2-

A/2005, de 24 de março, emitir parecer positivo ao pedido de autorização de 

condicionamento da estrada municipal da Foz do Cobrão - Ladeira, no dia 10 

de julho, das 09h00 as 13h00, para efeito de realização de testes de viaturas 

de Ralis (duas viaturas), conforme pedido e percurso apresentado em nome de 

SILRODAO - Transportes de Mercadorias, Lda. 
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10. Isenção de pagamento de acesso às Piscinas Municipais: Fratel e Vila 

Velha de Ródão  

 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao abrigo da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro, isentar as criança e respetivos monitores / 

acompanhantes inscritos no programa “ATL de Verão 2021” e ATL do Jardim 

de Infância.  

 

11. Associação “DIGNITUDE” – Nomeação e equipa de acompanhamento 

 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar os nomes propostos para a 

formação da Equipa da Câmara Municipal responsável pela implementação e 

acompanhamento do Programa Abem: Rede Solidaria do Medicamento, ao 

abrigo do disposto na alínea u), do n.º 1, do art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro.  

 

 

12. Protocolo com a Dignitude – Avaliação da situação de beneficiários ao 

programa ABEM 

Deliberado, por UNANIMIDADE, autorizar a adesão ao referido Protocolo, a 

Maria José Ramos Farinha e seu neto Luís Miguel Ramos dos Santos, ao 

abrigo do disposto na alínea u), do n.º 1, do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro. Foi ainda deliberado, por UNANIMIDADE, manter o apoio na 

compra de medicamentos, à família de Maria Margarida Mendes Botelho Pinto, 

através do Protocolo referido, ao abrigo do disposto na alínea u), do n.º 1, do 

art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

13. Subsídios nos termos dos Regulamentos Sociais  Deliberado, por UNANIMIDADE, isentar duas crianças, do pagamento das 

prestações das ATL, ao abrigo do disposto na alínea C), art.º 1.º, do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais.   

14. Apresentação de propostas para a presidência e integração de entidades 

da Comissão da Cogestão do Parque Natural do Tejo Internacional – PNTI  

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar, ao abrigo do n.º 1 do artigo 3. ° da 

Lei 116/2019 de 21 de agosto, a proposta de integração na Comissão de 

Cogestão do Parque Natural do Tejo Internacional, das seguintes entidades: 

a) Representante de instituições de ensino superior (alínea c) do n.º 1 do art.º 

7.° do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto) — Instituto Politécnico de 
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Castelo Branco.  

b) Representantes de outras entidades (alínea e) do n.º 1 do art.º 7.° do 

Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto ): Associação Empresarial da Beira 

Baixa, Associação de Produtores Florestais da Beira Interior, Centro Municipal 

de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova 

16. Loja de Cidadão de Vila Velha de Ródão – Aprovação de “Trabalhos a 

menos e trabalhos complementares – Minuta do Contrato Adicional n. º01” 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a minuta do contrato a celebrar, 

referente à empreitada “Loja de Cidadão de Vila Velha de Ródão”, adjudicada à 

firma "CONWAY, Lda.", pelo valor de 46.638,26 €, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. 

 

 


