Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão
MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/10/2020

ORDEM DE TRABALHO
05. Alteração permutativa aos documentos previsionais

06. Concurso para contratualização da Carteira de Seguros do Município

09. Venda da azeitona, citrinos e medronhos

12. Subsídios nos termos do Regulamentos Sociais

DELIBERAÇÃO
Deliberado, com QUATRO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, do Sr.
Vereador Carlos Faria, aprovar a 17.ª Alteração Permutativa ao Orçamento da
Despesa, no valor de 188.200,00 €, a 17ª Alteração Permutativa ao Plano de
Atividades Municipais, com um aumento de 14.300,00 € e uma diminuição de
28.800,00 € e a 16.ª Alteração Permutativa ao Plano Plurianual de
Investimentos, no valor de 141.500,00 €.
Deliberado, por UNANIMIDADE: 1 - Aprovar o Programa de Procedimento, o
Caderno de Encargos e a Minuta de anúncio do concurso para aquisição da
carteira de seguros do Município de Vila Velha de Ródão; 2 - Proceder à
abertura de Concurso Público para a contratação da "Aquisição de Serviços de
Seguros do Município de Vila Velha de Ródão", nos termos e pelo valor base
constante da informação n." 8/2020 da DAF; 3 - Nomear para Júri do concurso
Dr.ª Fernanda Maria Ferreira da Silva Neves (Chefe da D.A.F.), a qual
assumirá a Presidência do Júri, a Dr.ª Maria Adelina Pina Goncalves Ferreira
Pinto (Técnica superior Jurista) e o Eng." Luís Marques e o Arq." Paisagista
José Manuel Lopes Pires (Chefe da D.O.U.A.); 4 - Delegar no júri do
procedimento a competência estipulada no n." 3 do art.º 71 do Código dos
Contratos Públicos; 5 - Designar a técnica superior jurista, Mónica Liliana Dias
Cardoso como gestora do contrato.
Deliberado, por UNANIMIDADE, proceder à venda em hasta publica, a
realizar no dia 03 de novembro de 2020, das azeitonas, laranjas e medronhos,
pertencentes ao Município, nos termos das propostas de editais apresentados.
Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos do n.º 3, do art.º 15.º do
Regulamento de Apoio à Fixação de Jovens e Famílias, manter a continuação
do apoio ao arrendamento jovem, em nome de Andreia Catarina Dias Cardoso,

Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão
conforme deliberação da Câmara Municipal de 18/09/2020.
14. Constituição de compropriedade

Deliberado, por UNANIMIDADE, emitir Parecer Favorável à constituição da
compropriedade relativa ao prédio rústico, sito no lugar designado por "Barroca
da Ferranha", freguesia de Perais, concelho de Vila Velha de Ródão, inscrito
na matriz predial rústica da freguesia de Perais, sob o art.º 44 da secção P,
com a área de 34.600,00 m2., nos termos indicados pelo requerente,
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.

15. Subsídios

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao abrigo do n.º 2, do artigo 19.º, do
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, atribuir o apoio de
11.500,00 € solicitado pelo Centro Desportivo, Recreativo e Cultural de Vila
Velha de Ródão para a comparticipação na aquisição de uma viatura para
transporte dos atletas da Academia de Futebol.

