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ORDEM DE TRABALHO 

 
DELIBERAÇÃO 

 
05. Alteração modificativa aos documentos previsionais  

Deliberado, com QUATRO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, do Sr. 
Vereador Carlos Faria, aprovar a 2.ª Alteração Modificativa ao Orçamento da 
Despesa Efetiva, no valor de 6.500,00 €. Os reforços e diminuições da 
Despesa Corrente foram no valor de 3.500,00 € e os reforços e diminuições da 
Despesa de Capital foram no valor de 3.000,00 €. 

 

06. Transferências de competências  

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao abrigo do estipulado no n.º 2 do artigo 24º 

do DL 55/2020, não aceitar, no ano de 2021 as competências previstas no 

diploma identificado; propor à Assembleia Municipal que se pronuncie sobre a 

não aceitação, no ano de 2021, das transferências em causa; promover a 

comunicação da não aceitação à Direção Geral das Autarquias Locais, nos 

prazos previstos na Lei para o efeito.  

 

07. Aquisição de prédio urbano no Fratel  

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao abrigo do disposto na alínea g) do n. º1 

do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, adquirir o referido imóvel ao 

seu atual titular, o Sr. Luís Ventura Rodrigues Tomé Boleto, com o NIF 

180146033, pelo valor de 7.000,00€ 

 

08. Apreciação de situações especiais, ao abrigo do protocolo celebrado 

com a ACICB 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aceitar as candidaturas de: Fábio António 

Nunes Rosa, Ricardo Lopes Vilela, João Pires Reis, Livraria Portas de Ródão e 

Mihaela Raluca Burda.  

 

09. Loteamento “Quinta da Torre Velha” 

 

Deliberado, por UNANIMIDADE, deferir o pedido e permitir a inclusão da 

cláusula proposta no contrato de aquisição. 

 

10. Candidaturas IEFP – Medidas de Apoio ao Emprego  

 

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

Vereador Carlos Faria, aprovar a seguinte candidatura: Contrato Emprego 

Inserção para 4 pessoas e Contrato Emprego Inserção + para 1 pessoa, para a 
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área de Limpeza e Conservação de Espaços Públicos.   

 

 

11. Normas de Funcionamento do Centro de Convívio de Sarnadas de 

Ródão e Plano de Contingência   

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o Manual de Normas de 

Funcionamento e respetivo Plano de Contingência e Atuação para a Prevenção 

de Transmissão da Infeção Humana pelo Coronavirus SARS-COV-2 (COVID 

19), do Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão.  

13. Programa Abem – Avaliação da situação de beneficiário (Dignitude) Deliberado, por UNANIMIDADE, manter o apoio na compra de medicamentos 

das pessoas registadas na plataforma, através do Protocolo referido, ao abrigo 

do disposto na alínea u), do nº. 1, do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro.  

14. Subsídios nos termos dos Regulamentos Sociais  Deliberado, por UNANIMIDADE: 

- ao abrigo do disposto no artigo 13. °, conjugado com o n.º 3 do art.º 15.º do 

Regulamento de Apoio Fixação de Jovens e Famílias, atribuir um subsídio 

mensal a Thiago Alves de Melo, durante um ano, para 

comparticipação do valor da renda, no montante de 236,29 €, a ser pago de 

acordo com o respetivo regulamento. 

17. Constituição de compropriedade  Deliberado, por UNANIMIDADE, emitir Parecer Favorável à constituição da 

compropriedade solicitada em nome de Carlos Manuel Galvão Melancia 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.  

 


