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ORDEM DE TRABALHO 

 
DELIBERAÇÃO 

 
05. Alteração permutativa aos documentos previsionais 

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

Vereador Carlos Faria, aprovar a 9.ª Alteração Permutativa ao Orçamento da 

Despesa Efetiva, no valor de 66.000,00 €. Os reforços e diminuições da 

Despesa Corrente foram no valor de 38.500,00 € e os reforços e diminuições 

da Despesa de Capital foram no valor de 27.500,00 €. 

 

06. Operação de Financiamento por Contrato de Locação Financeira 

(Leasing) para aquisição de duas viaturas elétricas: Autorização da 

operação, relatório final e proposta de minuta 

Deliberado, por UNANIMIDADE, o seguinte: 

1. Aprovar as propostas contidas no relatório final e a minuta de contrato, para 

a celebração do Contrato de Locação Financeira (Leasing), nos termos do n.º 3 

do art.º 124.º e do n.º 1 do art.º 98.º, ambos do Código dos Contratos Públicos, 

conjugado com n.º 1 do art.º 19.º art.º 19. ° da Resolução n.º 14/2011, de 16 de 

agosto do Tribunal de Contas; 

2. Submeter à Assembleia Municipal a autorizar a operação de financiamento 

com vista à celebração de contrato de locação financeira, nas condições 

constantes do Relatório Final e tendo por base o Mapa de Apuramento da 

Capacidade de Endividamento do Município de Vila Velha de Ródão para 

2021, ao abrigo das disposições conjugadas, alínea f) do n." 1 do art.º 25.°, 

alíneas dd) e ccc) do n." 1 do art.º 33.°, do anexo I a Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro na redação atual, Decreto-lei n." 149/95 e posteriores alterações, do 

n.' 1, do art.º 3.° e art.º Q 5°, 6', 9°-A, 48°, e n.º 1 e 5, do art.º 490, n.º 1 e 2 do 

art.º 52.°, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e posteriores alterações, e 

alínea c) do n° 1 do art.º 6°, da Lei 8/2012, na redação atual. 
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07. Aditamento ao Protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários Financeira para aquisição de duas viaturas elétricas 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao abrigo do disposto n.º 2 do artigo 23. ° da 

Lei 75/2013 e na alínea u) do n.º 1 do artigo 33. ° da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, aprovar o Aditamento ao Protocolo de Colaboração, que se dá por 

transcrito e se arquiva nos documentos da reunião, e conceder uma verba 

suplementar de 25.650,00 € à AHBV de Vila Velha de Ródão. 

 

09. Projeto de Verão do ATL 2021 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar as Normas de Funcionamento do 

ATL de Verão 2021, bem como a estrutura de custos da atividade, nos termos 

e condições apresentadas. 

 

10. Proposta de contrato de patrocínio desportivo e aprovação da minuta do 

contrato 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a atribuição de Patrocínio Desportivo 

à Escuderia de Castelo Branco para a realização do Rali de Castelo Branco 

nas condições propostas na minuta que foi apresentada, bem como a mesma 

minuta. 

 

11. Subsídios nos termos dos Regulamentos Sociais 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao abrigo do disposto no artigo 13.º, 

conjugado com o n.º 3 do art.º 15. ° do Regulamento de Apoio à Fixação de 

Jovens e Famílias, atribuir um subsídio mensal a Carolina Dias Catarina, 

durante um ano, para comparticipação do valor da renda, no montante de 

187,50 €, a ser pago de acordo com o respetivo regulamento. 

 


