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ORDEM DE TRABALHO 

 
DELIBERAÇÃO 

 

05. Aprovação do mapa de “Fluxos de Caixa” 

Deliberado, com QUATRO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, do Sr. 

Vereador Carlos Faria, aprovar o Mapa dos Fluxos de Caixa do exercício de 

2021, nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

 

06. Alteração modificativa aos documentos previsionais 

Deliberado, com QUATRO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, do Sr. 

Vereador Carlos Faria, nos  termos do disposto no art.º 130.° da Lei n.º 75-

B/2020, de 31 de dezembro e no uso das competências a que se refere a 

alínea c) do n.º 1 do art.º 33.° do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a aprovação da Proposta de Alteração Modificativa aos Documentos 

Previsionais de 2022, por incorporação de parte do saldo de gerência, 

conforme mapas anexos, elaborada nos termos do Decreto-Lei n.º 192/2015, 

de 11 de setembro, da Norma de Contabilidade Pública n.º 26 e do disposto no 

ponto 8.3.1.4 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que 

importa num fim de ser submetida a aprovação da Assembleia Municipal em 

conformidade com o disposto na alínea a) do n.°1 do art.º 25.° do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

Mais foi deliberado por QUATRO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, 

do Sr. Vereador Carlos Faria, submeter à Assembleia Municipal, para 

cumprimento do n.º 2 do art.º 12.ª do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, 

para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.° da Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro (LCPA), a devida autorização para assunção de compromissos 

plurianuais resultante da reprogramação do projeto de investimento 2018/1/21-

Requalificacao Ambiental do Ribeiro do Embarrique, adjudicado em 2021 que 
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conduziu ao reforço de dotação em 2022, no valor de 30.000 €, acrescidos de 

IVA a taxa legal em vigor. 

 

07. Fundo de Maneio e Seguro para os comissários da CPCJ de Vila Velha 

de Ródão 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o Fundo de Maneio 2022 para a 

CPCJ, no valor de 52,00 € por mês, nos termos do n.º 1, do art.º 92°, das 

Normas de Controlo Interno. 

 

08. Dignitude – Avaliação da situação de beneficiário, ao Programa ABEM 

Deliberado, por UNANIMIDADE, autorizar a adesão ao Protocolo ABEM - 

Rede Solidaria do Medicamento da Sr.ª Ilda de Jesus Garcia Seborro Pereira e 

seu neto Pedro Miguel Nunes Rodrigues, ao abrigo do disposto na alínea u), do 

n". 1, do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

 

11. Constituição de compropriedade 

Deliberado, por UNANIMIDADE, emitir Parecer Favorável à constituição da 

compropriedade solicitada por Joaquim Rodrigues Martins, nos termos 

indicados pelo requerente, na qualidade de proprietário, resultante da escritura 

de compra e venda do prédio sito em "Palheirinho" na localidade e freguesia de 

Fratel, concelho de Vila Velha de Ródão, inscrito na respetiva matriz sob o art.º 

28 da secção AT, com a área de 10.960,00 m2, 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. 

 

12. Alteração da Unidade de Execução da 1ª. fase da Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão 1, de Vila Velha de Ródão 

Deliberado, por UNANIMIDADE, o seguinte:  

1 - Aprovar a proposta de alteração da Unidade de Execução da 1.ª fase da 

Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 1 (Expansão da Zona Industrial 

de Vila Velha de Rodão);  

2 - Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 148. ° do Decreto-Lei n° 

80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação, a abertura de um período de 

discussão pública da proposta de alteração da Unidade de Gestão atrás 
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referida, com uma duração de 20 dias, contados a partir do 52 dia útil após a 

publicação de aviso no Diário da República, 2.ª Série. 

 

13. “Ligação Pedonal da Avenida da Bela Vista ao Largo do Cemitério” – 

Aprovação do Plano de Trabalhos e Cronograma Financeiro 

 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o Plano de Trabalhos, e 

correspondente Cronograma Financeiro, da empreitada “Ligação Pedonal da 

Avenida da Bela Vista ao Largo do Cemitério”, adequados à realidade temporal 

da obra. 

 

14. Subsídios 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao abrigo dos artigos na alínea b), do n.º 1, 

do artigo 3.º e da alínea d), do artigo 13.°, do Regulamento Municipal de Apoio 

ao Associativismo, aprovar a proposta apresentada na sequência do pedido de 

apoio efetuado pela Associação de Futebol de Castelo Branco no âmbito da 

deslocação de uma equipa à Seleção Distrital Feminina de Futebol Sub-14, na 

Fase Zonal do Torneio Interassociações, e fornecer um apoio no valor de 

400,00 €, para fazer face às despesas inerentes à referida deslocação. 

 


