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ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

05. Prestação de Contas 2021, Relatório de Gestão de 2021 e Inventário do 

Património Municipal a 31/12/2021 

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

Vereador Carlos Faria, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 33.° do Anexo à 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, aprovar o Relatório de Gestão e os 

Documentos de Prestação de Contas do ano de 2021, bem como o Inventário 

dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do Município, que se encontram 

arquivados e disponíveis para consulta, e para efeitos do preceituado na alínea 

1) do n.º 2 do art.º 25.° da referida Lei, submetê-los a apreciação e votação da 

Assembleia Municipal. 

 

06. Alteração modificativa aos documentos previsionais 

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

Vereador Carlos Faria, o seguinte: 

A) Aprovar a presente proposta de 2.ª 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 Publica 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, nos 

termos alínea c) do n.2 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e submeter a sua apreciação e aprovação da Assembleia Municipal 

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

B) Solicitar à Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1 da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), a devida autorização para assunção de 

compromissos plurianuais resultante da reprogramação dos projetos/ação: 

2019/1/7- "Requalificação da Escola EB 2/3 de Vila Velha de Ródão", 
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2018/1/13- "Ligação Pedonal da Av. da Bela Vista Ao Largo do Cemitério" e 

2020/1/5 - "Largo do Lagar das Burras em Fratel", que importa num valor global 

em cerca de 170.000 €, acrescidos de IVA. 

 

07. Execução de projetos de investimento, com recurso à contratação de 

empréstimo de médio e longo prazo 

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

Vereador Carlos Faria, atendendo ao teor da informação 008/2022 da DAF e 

analisados os documentos apresentados, no uso das competências a que se 

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

de setembro, aprovar a presente Proposta de contratação de um empréstimo 

de médio e longo prazo para financiamento de investimentos nas instalações 

de serviços, em virtude dos mesmos não serem passíveis de financiamento 

através de fundos comunitários ou de fundos provenientes do Orçamento do 

Estado, e, nos termos e condições descritos, e submeter a aprovação da 

Assembleia Municipal os projetos de investimento a financiar com recurso a 

contratação de um empréstimo de médio e longo prazo, em conformidade com 

o disposto no n.º 2 do artigo 51.º do Anexo I a Lei 73/2013, de 3 de setembro, 

conjugado com a alínea f) do n.º 1 do art.º 25.° do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. 

 

08. Contrato Interadministrativo: Delegação de competências no 

Agrupamento de Escolas 

Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos do estipulado no artigo 4.º do 

D.L. 21/2019 na redação atual e no artigo 33.º n.º, alínea m) da Lei 75/2013 de 

12 de setembro, submeter a aprovação da Assembleia Municipal, a proposta 

de contrato de delegação de competências a celebrar com a Diretora do 

Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão, remetendo-a à Assembleia 

Municipal para aprovação. 

 

09. Protocolo com o Agrupamento de Escolas V.ª V.ª de Ródão - Relação 

Escola-Comunidade 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao abrigo da alínea r) do n.°1 do artigo 33.º 

da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Protocolo com o Agrupamento 

de Escolas de Vila Velha de Ródão no âmbito do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 

de julho. 
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11. Pedidos de emissão de Parecer: 

      a) Prova desportiva automóvel “500 Milhas ACP”; 

      b) Cicloturismo “4ª. Ride Across Portugal”; 

      c) Passeio de motorizadas; 

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

A/2005, de 24 de março, emitir parecer positivo à passagem da prova 

desportiva para automóveis clássicos "500 Milhas ACP", da atividade de 

cicloturismo "4° Ride Across Portugal" e do passeio de motorizadas "8° 

Passeio de Motorizadas das Andorinhas do Ponsul" na área de jurisdição do 

Município, conforme percursos apresentados, em conformidade com o Parecer 

Técnico, do qual as referidas entidades deverão ser notificadas, 

nomeadamente, para a necessidade de autorização do ICNB, I.P., nos termos 

do artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 7/2009, de 20 de maio, 

relativamente à prova "500 Milhas ACP". 

 

12. Normas de Funcionamento de Stands e Condições de Exploração das 

Tasquinhas da Feira dos Sabores do Tejo 2022 

Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos da alínea ff) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro aprovar as Normas de 

Funcionamento de Stands e Condições de Exploração das Tasquinhas, 

relativos à edição de 2022 da Feira dos Sabores do Tejo apresentados em 

reunião, que ficaram a fazer parte da ata e que se arquivaram.  

 

13. Subsídios nos termos dos Regulamentos Sociais 

Deliberado, por UNANIMIDADE: 

- nos termos n.º 3, do art.º 15.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1.2, do art.º 5. 

° do Regulamento de Apoio à Fixação de Jovens e Famílias, atribuir um 

subsídio no valor de 3.500,00 € a Susana Maria Valente Soares, dividido em 

duas tranches de 40% e 60%, no valor de 1.400,00 € e 2.100,00, para apoio 

para a compra de uma casa, para habitação própria, no concelho de Vila Velha 

de Ródão, a pagar de acordo com o Regulamento.  

- ao abrigo do disposto na alínea d), n.º 1, art.º 9.º, do Regulamento de Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos, comparticipar o pedido apresentado por Vítor 

Manuel Silva Brás para a compra de óculos, atribuindo ao requerente um 

subsidio no valor de 685,00 €. 
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14. Alteração do PDM de V.ª V.ª de Ródão – Aprovação do relatório de 

análise e ponderação da participação preventiva 

Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos do artigo 89.ª do RJIGT 

(Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo 

Decreto-Lei n° 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação), aprovar o 

conteúdo do relatório de ponderação elaborado, após conclusão do período de 

participação preventiva o âmbito da alteração do PDM de Vila Velha de Ródão, 

devendo o mesmo ser atendido no desenvolvimento da proposta de alteração.  

 

15. Alteração da Unidade de Execução da 1.ª fase da UOPG1 – Zona 

Industrial de V.ª Vª. de Ródão – Expansão 1: Aprovação do relatório de 

ponderação dos resultados da discussão pública e dos documentos finais da 

alteração 

Deliberado, por UNANIMIDADE, o seguinte: 

1- Aprovar o relatório de ponderação dos resultados da discussão pública e 

a proposta final da 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 Ródão); 

2- Enviar à Assembleia Municipal, para conhecimento do seu conteúdo, os 

documentos aprovados da Unidade de Execução referidos no ponto anterior. 

 

 

16. Requalificação da Escola EB 2+3 de Vila Velha de Ródão – Prorrogação 

do prazo de execução 

Deliberado, por UNANIMIDADE, conceder uma prorrogação graciosa do 

prazo de execução da obra "Requalificação da Escola EB 2+3 de Vila Velha de 

Ródão", por mais 75 dias, prevendo-se assim que o referido prazo se 

prolongue até ao dia 07 de julho do corrente ano. Mais foi deliberado solicitar 

ao adjudicatário a apresentação de um novo piano de trabalhos, e 

correspondente cronograma financeiro, adequados a nova realidade temporal 

da obra.  

 


