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MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO
CÂMARA MUNICIPAL

E D I T A L n.º 052/2021
Dr. Luís Miguel Ferro Pereira, Presidente da Câmara Municipal do Concelho
de Vila Velha de Ródão torna público:

Conforme preceituado no artigo 48º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que
a primeira reunião do Executivo Municipal terá lugar no dia 12 de outubro de 2021,
pelas 14:30 horas no edifício dos Paços do Município, com a seguinte ordem do dia:

1. – Aprovação da ata da reunião de 30/09/2021;
2. - Período antes da Ordem do Dia;
3. - Informação da situação das Finanças Municipais;
4. - Ratificação de despachos;
5. – Delegação de competências no Sr. Presidente de Câmara Municipal;
6. – Apresentação e eventual aprovação da proposta do Regimento da Câmara Municipal;
7. - Fixação do número de vereadores em regime de tempo inteiro;
8. – Designação de funcionário para lavrar as atas do executivo;
9. – Marcação das reuniões do executivo;
10.- Constituição de Fundos Permanentes;
11.–Alteração aos documentos previsionais;
12.- Venda da azeitona, citrinos e medronhos;
13.- Pedido de licença para ocupar a via pública c/tubos subterrâneos;
14.- Pedido de isenção de pagamento de taxas para colocação de contador;
15.- Pedido de utilização de autocarro municipal (Transportes escolares);
16.- Definição do montante para atribuição de bolsas de estudo para o ano letivo 2021/22;
17.- Comparticipação de passes a alunos do Ensino Superior;
18.- Subsídios nos termos dos Regulamentos Sociais;
19.- Pedidos de cartão do idoso/social;
20.- Apreciação do projeto “Reabilitação de 2 edifícios de habitação, em V.ªVª.de Ródão;
21. - Subsídios;
22.– Informações.

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
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Paços do Município de Vila Velha de Ródão, 08 de outubro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

