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ORDEM DE TRABALHO 

 
DELIBERAÇÃO 

 
05. Procedimento concursal – Recrutamento de dois assistentes 
operacionais (obras) 

Deliberado, por UNANIMIDADE, o seguinte: 
1.- Autorizar a abertura de procedimento concursal comum para constituição 

de relação jurídica de emprego publico, através da celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para provimento de 
dois postos de trabalhos da carreira / categoria de Assistente Operacional, 
destinado a indivíduos detentores da escolaridade obrigatória, com um prazo 
de apresentação de candidaturas de dez dias;  
2.- Autorizar, com fundamento nos princípios de racionalização, eficiência e 

economia de custos que devem presidir a atividade municipal, a realização de 
procedimento a que possam concorrer indivíduos com e sem vínculo de 
emprego público. 

 

08. Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão - 

Ano letivo 2021/2022 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o Protocolo a celebrar com a Santa 
Casa da Misericórdia de Vila de Velha de Ródão para apoio das famílias e 
crianças que frequentam a creche, ao abrigo da alínea u) do no. 1 do artigo 
33°. da Lei n°. 75/2013 de 12 se setembro. 

 

09. Acordo de ajuda alimentar – Banco Alimentar Contra a Fome, de Castelo 

Branco 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o acordo de ajuda alimentar 
estabelecido entre a Camara Municipal de Vila Velha de Ródão (Loja Social) e 
o Banco Alimentar Contra a Fome de Castelo Branco, ao abrigo da alínea h) do 
n.º 2, do artigo 23.º, conjugado com a alínea v) do n.º 1, do artigo 33.º, da lei 
75/2013 de 12 de setembro. 

 

12. Subsídios 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao abrigo do n.º 1, do artigo 190, do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, atribuir à Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Velha de Ródão 20% do investimento realizado no valor de 
69.308,03 € em obras inesperadas para melhoramento das condições da 
instituição e aperfeiçoamento de infraestruturas, ou seja, 13.861,61 €. 
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