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ORDEM DE TRABALHO 

 
DELIBERAÇÃO 

 

05. Alteração aos Documentos Previsionais  

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

Vereador Carlos Faria, aprovar a 16.ª Alteração Permutativa ao Orçamento da 

Despesa Efetiva, no valor de 279.000,00€. Os reforços e diminuições da 

Despesa Corrente foram no valor de 48.500,00€ (quarenta e oito mil e 

quinhentos euros) e os reforços e diminuições da Despesa de Capital foram de 

230.500,00€ (duzentos e trinta mil e quinhentos euros).  

 

06. Transferência de competências no domínio da Ação Social  

Deliberado, por UNANIMIDADE, propor à Assembleia Municipal a não 

aceitação das competências em 2021, atendendo à sua não concordância com 

os valores apresentados – do que já deu conhecimento à entidade competente 

– e ainda por nos encontrarmos no final do ano.  

 

07. Processo expropriativo de prédio rústico na entrada norte de Vila Velha 

de Ródão  

Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos dos artigos 10.º e 11.º da Lei n.º 

168/99, de 18 de setembro (Código das Expropriações), registar a resolução de 

requerer a declaração de utilidade pública da expropriação, para as duas 

parcelas identificadas no quadro resumo e plantas que ficam arquivadas junto 

da presente ata, tendo por finalidade a obra da Entrada Norte da Vila, em Vila 

Velha de Ródão. Foi, ainda, deliberado, por UNANIMIDADE que, antes de se 

requerer a declaração de utilidade pública, sejam efetuadas as diligências 

necessárias para a aquisição da parcela por via do direito privado, para o que 

vão ser notificados os proprietários.  

 

08. Contrato de patrocínio desportivo  

Deliberado, por UNANIMIDADE, celebrar com a Federação Portuguesa de 

Motonáutica, um contrato de Patrocínio Desportivo, para a realização do 

Campeonato Nacional de Aquabike, atribuindo o montante de 20.000,00€ de 

apoio financeiro para além de assumir o valor de 2.840,00€ noutros apoios, 
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como sejam: oferta de troféus, garantir a segurança privada, divulgação nas 

redes sociais e existência de lonas e outras estruturas necessárias. Foi 

igualmente aprovada, por UNANIMIDADE a minuta do contrato de patrocínio 

desportivo a celebrar entre as duas entidades.  

 

09. Adenda ao protocolo com a Dignitude   

Deliberado, por UNANIMIDADE aprovar as alterações propostas, através do 

Protocolo referido, ao abrigo do disposto na alínea u), do n.º 1, do art.º 33.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.  

 

10.  Venda da publicação “Notas para a História de Vila Velha de Ródão (e 

do seu Conselho) 1165 -1910” – Correção de valor 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao abrigo do disposto na alínea cc) do n.º 1 

do art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a proposta de correção 

do valor dos preços unitários dos volumes I e II da obra “Notas para a História 

de Vila Velha de Ródão (e do seu Conselho) 1165 -1910”, que retifica a 

deliberação do executivo, levada a efeito em 09/07/2021, mantendo-se 

inalterado o valor final (PVP) inicialmente estabelecido para a venda das 

publicações, procedendo-se apenas à correção da taxa de IVA aplicável ao 

bem:  

• Volume I: 24,53E, acrescidos de IVA a taxa de 6% (26€ c/ IVA inc);  

• Volume II: 17,93€ acrescidos de IVA a taxa de 6% (19€ c/ IVA inc.); 

• Conjunto composto pelos Volumes I e II: 42,46E, acrescidos de IVA a taxa 

legal (45€ c/ IVA inc.). 

 

12. Venda de lotes no Loteamento Urbanização da Tapada do Correio, em 

Fratel   

Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proceder à venda dos lotes n.º 2, 3 

e 4 do Loteamento Urbanização da Tapada do Correio, em Fratel, após 

realização da hasta pública, a quem maior valor oferecer por cada um dos 

lotes.  

 

13. Hasta Pública para Cessão de Exploração do Quiosque e Esplanada, 

sito na Rua de Santana, em Vila Velha de Ródão  

Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, proceder à realização da hasta pública 

para entrega da Cessão de Exploração do referido Quiosque, a levar a efeito 
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no próximo dia 15 de novembro, pelas catorze horas e trinta minutos, nos 

termos e condições constantes do projeto de edital, cuja minuta foi presente e 

se arquiva nos documentos da reunião.  

 

14. Pedido de licença especial de ruído  

Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos do disposto no artigo 15.º do 

Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n". 9/2007 de 17 de janeiro), 

alterado pelo Decreto-Lei n°278/2007, de 1 de agosto, deferir o pedido 

apresentado em nome de Trevo Extravagante, Lda. em que requer Licença 

Especial de Ruído, para realizar uma festa familiar com música, na Rua da Eira 

n.º 21, em Vale de Pousadas, que pretende levar a efeito, do dia 06 de 

novembro, das 10:00 horas as 23 horas. 

 

15. Proposta de bilheteira – Concerto “Pólo Norte Acústico 25 Anos”  

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, fixar em 10,00€ (dez euros) o 

preço do bilhete para o espetáculo “Pólo Norte Acústico 25 Anos”.  

  

17. Constituição de compropriedade 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ao emitir Parecer Favorável à constituição da 

compropriedade solicitada, relativa ao prédio rustico, sito na localidade de 

Sernadinha, freguesia e concelho de Vila Velha de Ródão, inscrito na respetiva 

matriz sob o art.º 109 da secção S, com a área de 440,00 m2, nos termos 

indicados pela requerente Cândida Maria Cardoso Mendes de Amaral, 

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. 

 

20. Subsídios 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir o subsídio no valor de 22.262,93 € à 

Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão, ao abrigo do n.º 1 e do n.º 

2 do artigo 19.º, do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e 

revogar a deliberação tomada em reunião de câmara de 17/09/2021. 

 


