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Acta da Reunião Ordinária Pública da 

Câmara Municipal do Concelho de 

Figueira Castelo Rodrigo, realizada no 

dia dezoito de Maio de dois mil e nove. 

 

 

 

------Aos dezoito dias do mês de Maio do ano de dois mil e nove, pelas quinze horas e cinco 

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

Assistente Técnica desta Câmara Municipal, compareceram os Srs. Prof. Arelindo Gonçalves 

Farinha, Vice-Presidente da Câmara, Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira e Prof. Henrique 

Manuel Ferreira da Silva, Vereadores Efectivos, para a realização de uma reunião ordinária 

pública.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------Não esteve presente o Sr. Presidente da Câmara, Dr. António Edmundo Freire Ribeiro por 

se encontrar no tribunal em representação do Município, tendo a falta sido considerada 

justificada pelo executivo, presidindo a esta reunião o Sr. Vice-Presidente, Prof. Arelindo 

Gonçalves Farinha.---------------------------------------------------------------------------------------  

------ Faltou o Sr. Vereador Carlos Alberto Nunes Panta. -----------------------------------------  

------Usou da palavra o Sr. Vereador Prof. Henrique Manuel Ferreira da Silva para justificar a 

falta à última reunião de Câmara, por motivos de serviço na Escola, a qual foi aceite por 

unanimidade dos membros presentes. ----------------------------------------------------------------   

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

------Cabimentação orçamental. --------------------------------------------------------------------  

------ Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a informação interna referente à 

Cabimentação Orçamental, conforme documentação em anexo à acta:--------------------------  

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

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

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

Competências, conforme documentação em anexo à acta:-----------------------------------------  
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-------A Câmara tomou conhecimento da presente informação. ----------------------------------  

-------Quadro legal da transferência de competências no âmbito dos Gabinetes Técnicos 

Florestais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a informação referente ao quadro legal da 

transferência de competências no âmbito dos Gabinetes Florestais, conforme documentação em 

anexo à acta: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------Atribuição de um apoio financeiro. ---------------------------------------------------------  

-------Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 014 – VCM / 2009, que a 

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

-------Com o fim de proporcionar o desenvolvimento cultural sustentado dos Alunos da Área 

Curricular Disciplinar de História e Geografia de Portugal da Escola Básica do 2.º Ciclo de 

Figueira de Castelo Rodrigo, aliando o aspecto lúdico ao do conhecimento de novas terras e 

novas gentes, proponho a atribuição ao Agrupamento de Escolas, de um apoio financeiro no 

montante de € 800,00 (Oitocentos euros), tendente a comparticipar nos custos com a deslocação 

dos mesmos ao Palácio Nacional de Queluz, à Praia de Santo Amaro de Oeiras, ao Museu dos 

Coches e ao Oceanário. ---------------------------------------------------------------------------------  

-------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 dos membros presentes. -----------------------------------------------------  

-------Atribuição de um apoio financeiro. ---------------------------------------------------------  

-------Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 015 – VCM / 2009, que a 

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

-------Com o fim de proporcionar o desenvolvimento cultural sustentado dos Alunos do PIEF da 

Escola Secundária de Figueira de Castelo Rodrigo, aliando o aspecto lúdico ao do conhecimento 

de novas terras e novas gentes, proponho a atribuição, de um apoio financeiro no montante de € 

600,00 (Seiscentos euros), tendente a comparticipar nos custos com a deslocação dos mesmos ao 

Fórum Qualificação 2009 na Expo Salão – Batalha. -----------------------------------------------  

-------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 dos membros presentes. -----------------------------------------------------  
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------Atribuição de um apoio financeiro.----------------------------------------------------------  

------ Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 016 – VCM / 2009, que a 

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

------ Com o fim de proporcionar o desenvolvimento cultural sustentado dos Alunos da EB1/JI 

Algodres, EB1 Escalhão, EB1/JI Freixeda do Torrão, EB1/JI Mata de Lobos, EB1/JI Reigada, 

EB1/JI Vermiosa, JI Vilar Torpim e EB1 Figueira de Castelo Rodrigo aliando o aspecto lúdico 

ao do conhecimento de novas terras e novas gentes, proponho a atribuição, de um apoio 

financeiro no montante de € 3.300,00 (Três mil e trezentos euros), tendente a comparticipar nos 

custos com a deslocação dos mesmos nos dias 26 e 27 de Maio de 2009 ao Zoo da Maia e 

Aeroporto Sá Carneiro. ----------------------------------------------------------------------------------  

------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 dos membros presentes. ------------------------------------------------------  

------Atribuição de um apoio financeiro.----------------------------------------------------------  

------ Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 017 – VCM / 2009, que a 

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

------ Com o fim de proporcionar o desenvolvimento cultural sustentado das crianças da 

Fundação Ana Paula Mascarenhas e Doutor Garcia Figueira de Castelo Rodrigo aliando o 

aspecto lúdico ao do conhecimento de novas terras e novas gentes, proponho a atribuição, de um 

apoio financeiro no montante de € 800,00 (Oitocentos euros), tendente a comparticipar nos 

custos com a deslocação dos mesmos no dia 05 de Junho de 2009 ao Oceanário – Lisboa. --  

------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 dos membros presentes. ------------------------------------------------------  

------Apoio Financeiro – Figueira Verde – Agrícola e Industrias Agro-Alimentares. ---  

------ Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 018 – VPCM / 2009, que a 

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

------ Considerando o apoio financeiro, concedido em reunião de câmara municipal de 6 e Abril 

último, sob solicitação da Figueira Verde – Agricultura e Industrias Agro-Alimentares, E.M., 

tendente à comparticipação no pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis e despesas a este 
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conexas, respeitante ao ano 2007, em referência ao imóvel, propriedade desta empresa, inscrito 

na matriz predial urbana sob o Artigo 370. ----------------------------------------------------------  

-------Considerando igual pedido, remetido por esta, tendente à comparticipação no pagamento 

do Imposto Municipal sobre Imóveis e despesas a este conexas, respeitante ao ano 2008, em 

referência ao mesmo imóvel, no montante de 844,06€ (oitocentos e quarenta e quatro euros e 

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

-------Considerando que o Municipio tem vindo a utilizar gratuitamente parte dos Antigos 

Lacticínios da Marofa, com instalação, nestes, de diversos serviços Municipais, tendo inclusive 

assinado um Contrato de Comodato, nesse sentido, aprovado em Proposta n.º 024 – VPCM / 

2008, em reunião de câmara municipal de 16 de Julho de 2008. ---------------------------------  

-------Proponho que seja aprovado o apoio financeiro no montante solicitado, com fim de 

minorar o impacto da cedência gratuita dos espaços contratualizados. --------------------------  

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

unanimidade de votos dos membros presentes. -----------------------------------------------------  

-------Figueira Verde – Agrícola e Industrias Agro-Alimentares – Contrato de Locação 

Financeira Imobiliário n.º 450000515. -------------------------------------------------------------  

-------Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 019 – VPCM / 2009, que a 

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

-------Considerando o teor da Proposta n.º 003 – VPCM / 2009, na qual foi aprovada por 

unanimidade em reunião de câmara municipal de dia 2 de Fevereiro último, a orçamentação por 

duodécimos, em referência ao Orçamento para o ano de 2008, da Figueira Verde – Agricultura e 

Indústrias Agro-Alimentares, E.M. -------------------------------------------------------------------  

-------Considerando que tal Orçamento não inclui, como era usual, a assumpção das despesas 

conexas ao Contrato de Locação Financeira Imobiliário n.º 450000515, celebrado ente o Banco 

Comercial Português, S.A, a Figueira Verde – Agricultura e Indústrias Agro-alimentares, E.M. e 

o Município de Figueira de Castelo Rodrigo, a 4 de Maio de 2004. -----------------------------  

-------Proponho que sejam assumidos estes encargos do Contrato de Locação Financeira 

Imobiliário, relativos ao ano 2009.--------------------------------------------------------------------  

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

unanimidade de votos dos membros presentes. -----------------------------------------------------  

-------Guarda Digital – Liquidação de valores em falta. ---------------------------------------  
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------ Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 071 – PCM / 2009, que a 

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

------ Considerando a o pedido de actualização da conta corrente do Município de Figueira de 

Castelo Rodrigo, remetido pela Guarda Digital – Associação Distrital para a Sociedade de 

Informação, em Ofício n.º 04.229-GD/2009 de 2 de Abril, no valor global de 8.108,17€ (oito 

mil, cento e oito euros e dezassete cêntimos) em referência à quota anual de sócio de 600,00€ e 

ao subsídio ao funcionamento dos projectos de que a Guarda Digital é responsável durante o ano 

de 2009 de 7.508,17€. -----------------------------------------------------------------------------------  

------ Proponho que seja aprovada a liquidação do quantitativo supra mencionado.-----------  

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

unanimidade de votos dos membros presentes. ------------------------------------------------------  

------Apoio financeiro – Patrocínio à equipe da Seat Leon Cup 2008.----------------------  

------ Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 072 – PCM / 2009, que a 

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

------ Considerando o pedido de apoio financeiro solicitado por David Saraiva, piloto de 

automóveis, natural do Distrito da Guarda, ao projecto de participação em seis provas do 

campeonato Super Copa Seat León e duas provas do Seat León Eurocup tanto em Portugal como 

em Espanha.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Considerando que esse pedido se traduz na contraprestação da afixação em local 

estratégico do monolugar, press-release e vestuário de publicidade ao Município, por forma a 

divulgar e fazer chegar o nome e imagem do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo a 

milhares de aficcionados do desporto automóvel, na antecâmara do Campeonato do Mundo de 

Carros de Turismo.---------------------------------------------------------------------------------------  

------ Considerando que a par da publicitação supra mencionada, a equipa disponibiliza o espaço 

de lazer e promoção da equipe, acessível ao público, como plataforma de promoção para melhor 

divulgação do Concelho. --------------------------------------------------------------------------------  

------ Proponho que seja autorizado o Sr. Presidente da Câmara, a desenvolver os necessários 

procedimentos e a realizar as consequentes despesas naquele âmbito até ao montante de 

2.000,00€ (dois mil euros). -----------------------------------------------------------------------------  

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

unanimidade de votos dos membros presentes. ------------------------------------------------------  
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-------Apoio para pagamento das prestações da Valência de Lar. ---------------------------  

-------Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 073 – PCM / 2009, que a 

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

-------Considerando o teor Informação Interna da Divisão de Acção Social e Cultural – Sector de 

Serviço Social da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, datada de 3 de Março de 

último, relativa ao apoio, através do Fundo Municipal Social, a uma situação excepcional de 

pobreza que colocava em risco a sobrevivência de um munícipe. -------------------------------  

-------Considerando a situação de carência excepcional e que o apoio servirá como forma de 

obviar temporariamente a uma situação de emergência social comprovada, até ser encontrada 

uma solução duradoura junto aos Serviços de Segurança Social. --------------------------------  

-------Proponho que seja ratificado o apoio nos em referência. -----------------------------------  

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

unanimidade de votos dos membros presentes. -----------------------------------------------------  

-------I Convenção do Grupo Almeida Viagens. -------------------------------------------------  

-------Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 074 – PCM / 2009, que a 

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

-------Considerando que o pedido de apoio, endereçado pela Direcção da Almeida Viagens 

Portugal, tendente à realização da Convenção do Grupo Almeida Viagens, nos dias 15, 16 e 17 

de Maio de 2009, em Figueira de Castelo Rodrigo; ------------------------------------------------  

-------Considerando que esta Convenção reunirá um elevado número de participantes, oriundos 

de toda a Península Ibérica, possibilitando, in loco, mostrar as gentes e os ambientes de um 

Concelho que tem apostado forte na sua valorização turística, nas suas múltiplas valências;  

-------Proponho que seja autorizado o Sr. Presidente da Câmara a desenvolver os necessários 

procedimentos e a realizar as consequentes despesas naquele âmbito e de outras, para a 

realização dos mesmos fins.----------------------------------------------------------------------------  

-------Mais proponho que seja autorizado o Sr. Presidente da Câmara a efectuar as alterações 

necessárias ao cabimento orçamental, que se mostre adequado ao cumprimento da presente 

proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

unanimidade de votos dos membros presentes. -----------------------------------------------------  

----------------------------------Aprovação da Acta em minuta --------------------------------- 
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------A Câmara deliberou, por unanimidade de votos dos membros presentes, que fosse esta 

acta aprovada em minuta nos termos do disposto do n.º3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99 de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro.------------------------------------  

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

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

reunião quando eram quinze horas e vinte 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 Vice-Presidente da Câmara, Prof. Arelindo Gonçalves 

Farinha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


