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Acta da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal do Concelho de Figueira 

Castelo Rodrigo, realizada no dia 

quatro de Abril de dois mil e onze. 

 

 ------ Aos quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze, pelas quinze horas e dez 

minutos, neste edifício dos Paços do Município, comigo, Ana Isabel Saraiva Marques, Assistente 

Técnica desta Câmara Municipal, compareceram os Srs. Dr. António Edmundo Freire Ribeiro, 

Presidente da Câmara, Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira, Vice-Presidente da Câmara, Sr. 

Carlos Manuel Martins Condesso, Dr. José Manuel Maia Lopes e Dr.ª Maria João Almeida 

André, Vereadores efectivos, para a realização de uma reunião ordinária. ----------------------  

--------------------------------------Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------  

 ------ Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara, referindo, que não poderemos deixar de 

expressar a nossa apreensão face ao recente pedido de demissão apresentado pelo Primeiro-

Ministro, Eng.º José Sócrates Pinto de Sousa, em razão da deterioração da Governação dos 

assuntos públicos da República Portuguesa. Este pedido sobrevém num momento penoso para o 

nosso País, envolto numa neblina de incerteza, que, certamente, em muito agravará o estado das 

finanças públicas portuguesas e que encosta o País a uma inevitabilidade, que será entregar mais 

uma parcela da sua soberania a um Organismo Internacional, que passará a tutelar aquilo que 

seria de direito tutelado pelos portugueses... -------------------------------------------------------  

 ------ Não bastasse estarmos perante um quadro económico-financeiro asfixiante que nos 

empurra, em razão do desnorte de algumas escolhas políticas para a recessão de proporções 

ainda por determinar, este pedido de demissão demonstrou que os sucessivos Planos de 

Estabilidade e Crescimento em nada intervieram no mal que come Portugal por dentro, mantendo 

o deficit em valores proibitivos e fazendo explodir o nível de endividamento para valores que se 

abeiram da totalidade da riqueza produzida em Portugal num ano. ------------------------------  

 ------ Certo é que continuamos a rumar contra esse sentimento de desistência, que teima em 

afundar o País, porque não nos identificamos com este Estado centralista, temos aceite os 

constrangimentos e as limitações que nos têm sido apostas em nome da austeridade e de 
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contingência, mas não poderemos deixar de lamentar e de expressar a apreensão pelo caminho 

que Portugal percorreu até este momento, afundado num mar de incertezas que só o futuro 

revelará, tanto mais que ao Poder Local têm sido vedadas verbas que legitimamente deveriam 

ser-lhe alocadas, uma vez que a uma maior cobrança de impostos deveria corresponder uma 

maior parcela de transferência para as autarquias, o que não acontece. -------------------------  

 ------ Mais referiu o Sr. Presidente da Câmara que esteve presente na sessão de lançamento do 

livro “Nas Margens da Medicina” da autoria de Dr. Álvaro Carvalho, natural de Mata de Lobos, 

que teve lugar no dia 31 de Março, no Auditório da Torre do Tombo, Lisboa, felicitando o autor, 

que poucos meses após a publicação da sua primeira obra, brinda-nos com mais um magnífico 

conjunto de momentos e de histórias, que constituirão mais um marco para a literatura 

Ribacudana. Através da sua capacidade criativa, vem demonstrando vitalidade e talento, estando 

este secular concelho associado a uma cerimónia de apresentação pejada de grandes vultos das 

diferentes áreas da sociedade Portuguesa, o que prova à saciedade, que um Figueirense com 

honra, soube no seu percurso vivencial, alcançar extraordinário reconhecimento pessoal e 

profissional, que soube granjear inegável prestígio e que pela capacidade literária que vem 

revelando, enriquece a literatura e honra os Figueirenses e o Concelho de Figueira de Castelo 

Rodrigo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------Ordem do dia----------------------------------------------  

-----------------------------------------Assuntos Diversos -------------------------------------------  

 ------ Cabimentação Orçamental.------------------------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a informação interna n.º 18/AA/2011, referente à 

cabimentação orçamental das propostas n.º 48 – PCM / 2011, n.º 6 – VCM / 2011 e n.º 7 – 

VCM / 2011, apresentadas nesta reunião, em que as mesmas se encontram cabimentadas nas 

rubricas apresentadas em anexo à acta. --------------------------------------------------------------  

 ------ A Câmara tomou conhecimento da presente informação. ----------------------------------  

 ------ Delegação de competências. -----------------------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a informação, referente à Delegação de 

Competências, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------  

 ------ Considerando a Delegação de Competências aprovada em Proposta n.º 1 – PCM/2011 em 

reunião de câmara municipal de 10 de janeiro de 2011 e atento ao disposto no número 3, do 

artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
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11 de janeiro, informo a câmara das decisões geradoras de custos ou proveitos proferidas ao 

abrigo da Delegação de Competências conferida no presidente da câmara municipal, previstas 

nas alíneas c), d), e), f), l), m), n), q), t), u), v), x), z), aa) e bb) do número 1; d), e), f), g), h), i), 

l), e m) do número 2); b) do número 3; c) do número 4; a), b), c) e d) do número 5; d) do 

número 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de janeiro, presentes no quadro em anexo. --------------------------------------  

 ------ A Câmara tomou conhecimento da presente informação. ----------------------------------  

 ------ 5.ª Alteração ao Orçamento e às G.O.P (P.P.I. Plano Plurianual de Investimentos e 

A.M.R. Actividades mais Relevantes) ------------------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a informação n.º 15/AA/2011, referente à 5.ª 

Alteração ao Orçamento e às G.O.P. (P.P.I. Plano Plurianual de Investimentos e A.M.R. 

Actividades mais relevantes), conforme documentação em anexo à acta: -----------------------  

 ------ A Câmara tomou conhecimento da presente informação. ----------------------------------  

 ------ 6.ª Alteração ao Orçamento -----------------------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a informação n.º 17/AA/2011, referente à 6.ª 

Alteração ao Orçamento, conforme documentação em anexo à acta: ---------------------------  

 ------ A Câmara tomou conhecimento da presente informação. ----------------------------------  

 ------ Ratificação da Acta n.º 1/2011 “Programa de Incentivo à Maternidade” ----------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Acta n.º 1/2011, do Programa de Incentivo à 

Maternidade, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------  

 ------ Aos dezoito dias do mês de Março de dois mil e onze, na sala de reuniões no edifício dos 

Serviços de Acção Social da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, reuniu a 

Comissão Técnica de Acompanhamento ao “Programa de Incentivo à Maternidade” nomeada 

por Despacho nº 24 – PCM/2008 do Exmo. Sr. Presidente Câmara Municipal de 03 de Outubro 

de dois mil e oito, tendo em vista a análise de processos. -----------------------------------------  

 ------ Iniciada a reunião e após consulta dos processos deliberou-se o seguinte: ---------------  
Processo n.º 38/2010(maternidade): 
Requerente: Susana Maria Tendeiro da Conceição NIF: 257922067 
Tem residência no Concelho há mais de um ano? ü 
Morada: Rua Adelino Amaro da Costa n.º 63 – 6440-119 Figueira de Castelo Rodrigo 
Recém-nascido Hugo Miguel Tendeiro Cardoso Data de Nascimento 04-12-10 
Naturalidade Figueira de Castelo Rodrigo 

Reúne os requisitos exigidos no Regulamento de Incentivo à Maternidade 
Valor do Apoio a atribuir de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar 1.000,00 € 
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Processo n.º 39/2010(maternidade): 
Requerente: Telma Susana Ferreira Sousa Mano NIF: 219153906 
Tem residência no Concelho há mais de um ano? ü 
Morada: Av.ª 25 de Abril, n.º 78, 1.º Andar – 6440-111 Figueira de Castelo Rodrigo 
Recém-nascido Matilde Mano Dias Data de Nascimento 11-10-10 
Naturalidade Figueira de Castelo Rodrigo 

Reúne os requisitos exigidos no Regulamento de Incentivo à Maternidade 
Valor do Apoio a atribuir de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar 750,00 € 
 
Processo n.º 40/2010 (maternidade): 
Requerente: Paulo Jorge Correia Amador NIF: 194897648 
Tem residência no Concelho há mais de um ano? ü 
Morada: B.º Fonte Santa, Rua Professor Amadeu Quadrado Lote 36 – 6440-142 Figueira de Castelo Rodrigo  
Recém-nascido Samuel Dinis Valente Amador Data de Nascimento 16-12-10 
Naturalidade Figueira de Castelo Rodrigo 

Reúne os requisitos exigidos no Regulamento de Incentivo à Maternidade 
Valor do Apoio a atribuir de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar 750,00 € 

 
Processo n.º 41/2010 (maternidade): 
Requerente: David José Alves Silva NIF: 250354675 
Tem residência no Concelho há mais de um ano? ü 
Morada: Rua D.º Ricardo Machado, n.º 37 – 64470-135 Figueira de Castelo Rodrigo 
Recém-nascido Miguel Aguiar Silva Data de Nascimento 25-12-10 
Naturalidade Figueira de Castelo Rodrigo 

Reúne os requisitos exigidos no Regulamento de Incentivo à Maternidade 
Valor do Apoio a atribuir de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar 1.000,00 € 
 
Processo n.º 01/2011(maternidade): 
Requerente: Lina Maria Bandarra Nunes NIF: 233566929 
Tem residência no Concelho há mais de um ano? ü 
Morada: Rua da Cruz n.º 5 – 6440-251 Vale de Afonsinho  
Recém-nascido Andreia Nunes Gonçalves Data de Nascimento 13-12-10 
Naturalidade Vale de Afonsinho 

Reúne os requisitos exigidos no Regulamento de Incentivo à Maternidade 
Valor do Apoio a atribuir de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar 750,00 € 

 
Processo n.º 02/2011(maternidade): 
Requerente: Susana Gaudino Teixeira Espinha NIF: 201663171  
Tem residência no Concelho há mais de um ano? ü 
Morada: Travessa da Igreja n.º 10 – 6440-091 Escarigo 
Recém-nascido Diana Gaudino Ferreira Data de Nascimento 01-01-11 
Naturalidade Escarigo 

Reúne os requisitos exigidos no Regulamento de Incentivo à Maternidade 
Valor do Apoio a atribuir de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar 1.000,00 € 

 
Processo n.º 03/2011(maternidade): 
Requerente: Luís Serafim Quadrado Pereira NIF: 208958592 
Tem residência no Concelho há mais de um ano? ü 
Morada: Rua dos Combatentes do Ultramar – 6440 - 211- Mata de Lobos 
Recém-nascido Samuel Soares Pereira Data de Nascimento 30-12-10 
Naturalidade Mata de Lobos 

Reúne os requisitos exigidos no Regulamento de Incentivo à Maternidade 
Valor do Apoio a atribuir de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar 1.000,00 € 
 
Processo  n.º 04 /2011(maternidade): 
Requerente: Maria José da Silva Paulo NIF: 245413260 
Tem residência no Concelho há mais de um ano? ü 
Morada: Rua dos Correios n.º 10 – 6440 – 261 Vermiosa 
Recém-nascido Samira da Silva dos Santos Data de Nascimento 14-01-11 
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Naturalidade Vermiosa 
Reúne os requisitos exigidos no Regulamento de Incentivo à Maternidade 

Valor do Apoio a atribuir de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar 1.000,00 € 
 

Processo n.º 05/2011 (maternidade): 
Requerente: Hélio Filipe Guerra Fidalgo NIF: 226026299 
Tem residência no Concelho há mais de um ano? ü 
Morada: Rua D. Dinis n.º 43  6440 – 106 Figueira de Castelo Rodrigo 
Recém-nascido Samuel Branquinho Fidalgo Data de Nascimento 14-02-11 
Naturalidade Figueira de Castelo Rodrigo 

Reúne os requisitos exigidos no Regulamento de Incentivo à Maternidade 
Valor do Apoio a atribuir de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar 750,00 € 

 
Processo n.º 06 /2011(maternidade): 
Requerente: César Augusto Rua Coelho NIF: 215374797 
Tem residência no Concelho há mais de um ano? ü 
Morada: Rua de Barca de Alva s/n  6440 – 072 Escalhão 
Recém-nascido Íris Daniela Viegas Coelho Data de Nascimento 27-03-11 
Naturalidade Escalhão 

Reúne os requisitos exigidos no Regulamento de Incentivo à Maternidade 
Valor do Apoio a atribuir de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar 1.000,00 € 
 
Processo n.º 07/2011 (maternidade): 
Requerente: Joana Filipa Simões Borges NIF: 244768536 
Tem residência no Concelho há mais de um ano? ü 
Morada: Travessa da Igreja n.º 6 – 6440 – Figueira de Castelo Rodrigo 
Recém-nascido Margarida Borges Carvalho Data de Nascimento 28-02-11 
Naturalidade Figueira de Castelo Rodrigo 

Reúne os requisitos exigidos no Regulamento de Incentivo à Maternidade 
Valor do Apoio a atribuir de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar 1.000,00 € 

 
Processo n.º 08/2011 (maternidade): 
Requerente: Joana Filipa Simões Borges NIF: 244768536 
Tem residência no Concelho há mais de um ano? ü 
Morada: Travessa da Igreja n.º 6 – 6440 – Figueira de Castelo Rodrigo 
Recém-nascido Bruna Borges Carvalho Data de Nascimento 28-02-11 
Naturalidade Figueira de Castelo Rodrigo 

Reúne os requisitos exigidos no Regulamento de Incentivo à Maternidade 
Valor do Apoio a atribuir de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar 1.000,00 € 

 
Processo n.º 09/2011 (maternidade): 
Requerente: Joaquim Alexandre dos Anjos NIF: 238186024 
Tem residência no Concelho há mais de um ano? ü 
Morada: Travessa da Capela n.º 3  - 6440 – 261 - Vermiosa 
Recém-nascido Alexandre Romero dos Santos Data de Nascimento 02-03-11 
Naturalidade Vermiosa 

Reúne os requisitos exigidos no Regulamento de Incentivo à Maternidade 
Valor do Apoio a atribuir de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar 1.000,00 € 

 
Processo n.º10/2011 (maternidade): 
Requerente: Carla Maria de Sá Caines Costa NIF: 210022817 
Tem residência no Concelho há mais de um ano? ü 
Morada: Rua do Calvário n.º 9 – 6440 - Escarigo 
Recém-nascido Gabriel de Sá Caines Costa Nunes Data de Nascimento 02-01-11 
Naturalidade Escarigo 

Reúne os requisitos exigidos no Regulamento de Incentivo à Maternidade 
Valor do Apoio a atribuir de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar 1.000,00 € 
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 ------ Não havendo mais nada a tratar, elaborou-se a presente acta, que irá ser submetida à 

homologação do Sr. Presidente da Câmara Municipal a fim de se poder proceder ao pagamento 

das subvenções. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ A Câmara, depois de analisar a presente acta, deliberou a sua ratificação por unanimidade 

de votos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Apoio financeiro – Associação dos Naturais e Amigos do Concelho de Figueira de 

Castelo Rodrigo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 6 – VCM / 2011, que a seguir se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ À semelhança dos anos anteriores, tendo em consideração os serviços prestados ao 

Concelho pela Associação dos Naturais e Amigos do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, 

com sede em Lisboa, que tem vindo a pugnar no sentido de tornar mais conhecido não só o nome 

do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo como o seu acervo histórico, monumental, 

gastronómico e paisagístico, a par da sua cultura e tradições através da sua ação, proponho que 

seja atribuído um apoio financeiro a essa Associação, para comparticipar nos custos da sua 

atividade, no montante de 1.000,00€ (mil euros). --------------------------------------------------   

 ------  A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por 

unanimidade de votos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Apoio financeiro – Fábrica da Igreja da Freguesia de Figueira de Castelo Rodrigo.  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 7 – VCM / 2011, que a seguir se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando o pedido de apoio financeiro solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Figueira de Castelo Rodrigo, em Ofício datado 14 de março último, tendente à 

comparticipação nos custos de aquisição de novas pastas de cânticos, para uso do Coro Litúrgico 

de São Vicente em razão do avançado estado de degradação das ora em utilização. ----------  

 ------ Proponho a atribuição do apoio financeiro solicitado, conforme ao Orçamento n.º 81, de 8 

de fevereiro de 2011, da sociedade A. J. Sá Pinto Filhos, Encadernadores Lda., no montante de 

571,95€ (quinhentos e setenta e um euros e noventa e cinco cêntimos), para o fim supra 

mencionado. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por 

unanimidade de votos. ---------------------------------------------------------------------------------  



7 
 

 ------ STAL – Promotora do Manifesto “Investir na Educação, Defender a Escola Pública”. 

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 11 – VPCM / 2011, que a seguir 

se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando que a Educação é por todos reconhecida como essencial ao desenvolvimento 

do País e à criação de condições de futuro para as populações. ----------------------------------  

 ------ Considerando que o poder local tem dado contributos a vários níveis, para que esta atinja 

as condições e a qualidade que todos desejamos, contribuindo ou criando as estruturas para o seu 

desenvolvimento e descentralização. ----------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando que o STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração 

Local, enquanto subscritora da Plataforma da Educação e promotora do Manifesto “Investir na 

Educação, Defender a Escola Pública”, tem grandes preocupações relativamente à Educação, 

nomeadamente com a falta de investimento, nomeadamente com a ausência de recursos 

adequados à sua dignificação. ------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando que foi submetido pelo STAL a esta entidade o referido Manifesto, e 

solicitado a sua subscrição; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------ Proponho que o mesmo seja aprovado e subscrito, para que de alguma forma se possa 

travar os sucessivos cortes na Educação. -----------------------------------------------------------  

 ------ Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta.  ----------------------  

 ------ A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por 

unanimidade de votos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Fiscalização da Empreitada do Lar e Centro de Dia de Reigada – 2.ª Fase --------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 45 – PCM / 2011, que a seguir se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando a recente autorização, desta câmara, ao reforço do Protocolo de 

Colaboração celebrado entre o Município e o Centro de Solidariedade Social de Reigada que 

possibilitou o início da 2.ª Fase da empreitada de Construção do Lar e Centro de Dia dessa IPSS 

na freguesia de Reigada. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando que com base nesse novo Protocolo, esta IPSS solicita em Ofício datado de 

11 de março último, a designação de um técnico municipal para acompanhamento e fiscalização 

da empreitada em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ------ Considerando que a cooperação com esta Instituição tem sido profícua e tem permitido 

realizar todas as ações protocoladas, candidatadas a fundos comunitários específicos e que tal 

designação ocorreu de forma idêntica para a 1.ª Fase da empreitada. ----------------------------  

 ------ Proponho que seja autorizada a designação do técnico municipal, Eng.ª Pedro Dinis Nunes 

Almeida, para acompanhar e fiscalizar a 2.ª Fase da empreitada de Construção do Lar e Centro 

de Dia de Reigada. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por 

unanimidade de votos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Ratificação do parecer favorável à candidatura ao Figueira FINICIA da Promotora 

Cooperativa de Olivicultores de Escalhão. -------------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 46 – PCM / 2011, que a seguir se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando o parecer solicitado pela Associação Comercial da Guarda à candidatura ao 

Figueira FINICIA da Promotora Cooperativa de Olivicultores de Escalhão, com investimento 

total previsto de 37.932,73€ (trinta e sete mil, novecentos e trinta e dois euros e setenta e três 

cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Proponho que seja ratificado o parecer favorável remetido a 28 de Março último, em 

cumprimento do disposto no artigo 13.º do Anexo I ao Protocolo Financeiro e de Cooperação – 

Figueira FINICIA (Financiamento a Micro e Pequenas Empresas no Concelho de Figueira de 

Castelo Rodrigo). --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua ratificação por 

unanimidade de votos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Nomeação de Comissão Técnica de Acompanhamento. --------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 47 – PCM / 2011, que a seguir se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando o teor da Informação Técnica n.º 96/2011, de 17 de março, que promove a 

necessidade da recondução da Comissão Técnica de Acompanhamento, com competência da 

avaliação dos imóveis pertencentes ao Município (ou outros). -----------------------------------  

 ------ Considerando que similar comissão foi nomeada a 8 de fevereiro de 2010, com a seguinte 

composição: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ - Pedro Dinis Nunes Almeida; -----------------------------------------------------------------  
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 ------ - Margarida Maria Pacheco Poiarez; ----------------------------------------------------------  

 ------ - Ângela Maria Rocha Lima Rodrigues. ------------------------------------------------------  

 ------ Proponho que seja reconduzida a Comissão Técnica de Acompanhamento existente, para o 

prazo do corrente mandato autárquico. -------------------------------------------------------------  

 ------ A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por 

unanimidade de votos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Aquisição de obra literária – Rio de Memórias (Castelhano). ------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 48 – PCM / 2011, que a seguir se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando a recente autorização da celebração de Acordos de Cooperação 

Transfronteiriça, em reunião de câmara municipal de 10 de janeiro último, com intuito de 

promover desenvolvimento e a preservação e enriquecimento cultural em territórios contíguos 

com problemas comuns, nomeadamente no que respeita às debilidades económicas e sociais.  

 ------ Considerando que com base nessa autorização foi celebrado, a 29 de janeiro último, um 

Acordo de Cooperação Transfronteiriço entre o Município de Figueira de Castelo Rodrigo e o 

Ayuntamiento de Sobradillo que pretende ser a pedra de calque dum reforço dos laços de 

amizade existentes entre esses dois povos, cimentando a comprovada vontade de ambas as partes 

em colaborarem no intercâmbio das suas forças económicas e culturais. ------------------------  

 ------ Nesse âmbito, proponho que seja ratificada a aquisição de 500 exemplares da obra literária 

“Rio de Memórias” em castelhano, do autor Dr. Álvaro de Carvalho, natural de Mata de Lobos, 

pelo valor global de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros), por forma a permitir encorpar 

essa troca cultural já iniciada.  ------------------------------------------------------------------------  

 ------ A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por 

unanimidade de votos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Construção do Mercado Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo – Auto de 

Medição n.º 2. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 47 – PCM / 2011, que a seguir se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando a apresentação, por parte do Construtor António Saraiva & Filhos, Lda., da 

Fatura n.º 9.1.20110043, datada de 22 de março, referente ao Auto de Medição n.º 2 da 

“Empreitada de Construção do Mercado Coberto de Figueira de Castelo Rodrigo”.  -------  
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 ------ Considerando o vertido na Informação Interna n.º 115/2011, de 14 de março e 

encontrando-se este pedido em conformidade com as disposições regulamentares e legais 

vigentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Proponho que seja aprovado a liquidação dos quantitativos em causa, no valor global de 

41.119,15€ (quarenta e um mil, cento e dezanove euros e quinze cêntimos). ------------------  

 ------ A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por 

unanimidade de votos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Resumo Diário da Tesouraria.  -------------------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara o resumo diário da tesouraria de 1 de Abril de 

2011.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Operações Orçamentais: 4.749.108,55 € (quatro milhões e setecentos e quarenta e nove mil 

e cento e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------  

 ------ Operações não Orçamentais: 99.230,21 € (noventa e nove mil duzentos e trinta euros e 

vinte e um cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------ A Câmara tomou conhecimento da presente informação. ----------------------------------  

----------------------------------Aprovação da Acta em minuta ---------------------------------- 

 ------ A Câmara deliberou, por unanimidade de votos dos membros presentes, aprovar todas as 

propostas em minuta ao abrigo do n.º 3 do artigo 16.º do Regimento da Câmara Municipal e n.º 

3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, visto as mesmas terem sido distribuídas com antecedência e 

sob a forma escrita, sendo consequentemente deliberado aprovar em minuta a presente acta, na 

sua totalidade, com dispensa de leitura. -------------------------------------------------------------  

------------------------------------------- Encerramento ---------------------------------------------  

 ------ Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião 

quando eram quinze horas e vinte e dois minutos, da qual se lavrou a presente acta que vai ser 

assinada por mim, Ana Isabel Saraiva Marques, Assistente Técnica desta Câmara Municipal, que 

a secretariei e redigi, e pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. António Edmundo Freire Ribeiro.  


