Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão
MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/05/2020

ORDEM DE TRABALHO
05. Alteração aos documentos previsionais

06. Contratação para fornecimento de combustíveis

07. Venda de imóvel, em Vila Velha de Ródão

08. Condições de venda de fogos na Quinta da Torre Velha, em Vila Velha
de Ródão

DELIBERAÇÃO
Deliberado, com QUATRO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, do Sr.
Vereador Carlos Faria, aprovar a 1.ª Alteração Modificativa ao Orçamento de
Receita, com um aumento de 2.260.124,00 € e uma diminuição de
1.625.124,00 €, a 1.ª Alteração Modificativa ao Orçamento de Despesa, com
um aumento de 722.000,00 € e uma diminuição de 87.000,00 €, a 1.ª Alteração
Modificativa ao Plano Atividades Municipais, em anos seguintes, no valor de
155.000,00 € e a 1.ª Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de
Investimentos, com um aumento de 635.000,00 € e um reforço em anos
seguintes de 2.150.500,00 €.
Deliberado, por UNANIMIDADE, solicitar a prévia autorização à Assembleia
Municipal para realização de um novo procedimento de contratação para o
fornecimento de combustíveis rodoviários em postos de abastecimento
públicos, por um valor estimado de 383.000,00 € para os próximos três anos,
sendo a mesma precedida do procedimento legalmente exigível.
Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a venda do prédio, sito na Rua da
Alfândega, em Vila Velha de Ródão, determinada por Despacho n.º 036/2020
de 23/03/2020, do Sr. Presidente da Câmara, ratificado na reunião de
03/04/2020, através de hasta pública e nas condições estabelecidas no referido
edital.
Deliberado, por UNANIMIDADE, propor à Assembleia Municipal a aprovação
das Regras para a Atribuição de 18 Fogos Habitacionais sitos na Quinta da
Torre Velha, Vila Velha de Ródão.
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12. Concessão do Bar da Piscina Municipal do Fratel

13. Concessão de espaços para instalação de equipamentos de venda, nas
piscinas de Vila Velha de Ródão

14. Subsídios

Deliberado, por UNANIMIDADE, proceder à hasta pública para a cessão de
exploração do Bar da Piscina Municipal de Fratel, a realizar no próximo dia 12
de junho, pelas catorze horas e trinta minutos, nos termos e condições
constantes do caderno de encargos e respetivo edital.
Deliberado, por UNANIMIDADE, oferecer aos particulares/empresas do ramo a
possibilidade de colocação nas Piscinas Municipais de Vila Velha de Ródão de
máquinas para dispensar snacks, bebidas, frutas e café no espaço das
piscinas, abrindo um prazo até ao dia 12 de junho para entrega de propostas
dos interessados na utilização daquele espaço, e estipulando as regras de
utilização do mesmo.
Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir o subsídio de 10.000,00 € para obras
de escassa relevância, distribuído pelas associações do concelho conforme as
candidaturas apresentadas, no âmbito do respetivo Regulamento Municipal de
Apoio ao Associativismo, como forma de reconhecer o trabalho desenvolvido
por essas associações e estimular a sua continuidade.

