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                                                                                   Acta    da    Sessão    Ordinária    da  

                                                                                   Assembleia Municipal do Concelho 

                                                                                  de   Figueira    de  Castelo  Rodrigo, 

                                                                                   realizada   no  dia  vinte  e  oito  de                                                      

                                                                       Dezembro de dois mil e nove 

                       

 

--------Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, pelas catorze horas e 

trinta minutos, no Auditório da Casa da Cultura, comigo, Lucília de Jesus Patrício Velho, 

Assistente Técnica da Câmara Municipal, compareceram os Senhores Deputados para a 

realização de uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, convocada de acordo com 

o n.º 1, do artigo 49º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 

nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------                                                                

--------O Senhor Luís Ricardo Beato Pereira, Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia 

Municipal deu início aos trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------

--------Antes de proceder à chamada transmitiu aos membros presentes da suspensão do 

mandato do Deputado Manuel dos Santos Guerra, por período de um mês, o qual alegou 

questões de ordem profissional. Perante esta situação, a Senhora Daniela Raposo Cavaca 

Matias Pereira foi convocada nos termos regimentais, a estar presente na sessão, onde 

tomou posse e designada Deputada da Assembleia Municipal. -----------------------------------------

--------Ao efectuar a chamada, verificou-se a ausência dos Senhores Deputados: ----------------

------- - Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal; -

------- - Francisco Costa Santa Comba, Segundo Secretário da Mesa da Assembleia 

Municipal e Presidente da Junta de Freguesia de Escarigo; ------------------------------------------------

------- - Sérgio André da Silva Ribeiro; ---------------------------------------------------------------------------------

------- - José Maria Quadrado Tondela; ------------------------------------------------------------------------------

------- - Feliciano Pereira Martins; --------------------------------------------------------------------------------------- -

------- - Nelson Rebolho Bolota; ------------------------------------------------------------------------------------------

------- - Carlos Alberto de Almeida Simões; --------------------------------------------------------------------------

------- - Francisco António Fresta Darei, Presidente da Junta de Freguesia de Almofala; ---------

------- - Teodoro Augusto Farias, Presidente da Junta de Freguesia de Colmeal; --------------------

------- - António Quadrado Fernandes, Presidente da Junta de Freguesia de Figueira de 

Castelo Rodrigo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------- - Tomás Monteiro Gouveia, Presidente da Junta de Freguesia da Vermiosa; -------------------

-------O Senhor Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal comunicou a 

justificação dos Deputados: Mário José Pimentel Saraiva Salvado e Sérgio André da Silva 

Ribeiro por razões de saúde; Feliciano Pereira Martins; Carlos Alberto de Almeida Simões; 

Francisco António Fresta Darei; Presidente da Junta de Freguesia de Almofala e Teodoro 

Augusto Farias, Presidente da Junta de Freguesia de Colmeal por motivos profissionais; 

António Quadrado Fernandes; Presidente da Junta de Freguesia de Figueira de Castelo 

Rodrigo por questões familiares e Francisco Costa Santa Comba, Segundo Secretário da 

Mesa da Assembleia Municipal e Presidente da Junta de Freguesia de Escarigo, devido a 

causas alheias à sua vontade. --------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Luís Ricardo Beato Pereira, Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

Como já notaram está ausente o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mário 

José Pimentel Saraiva Salvado, assim como o Segundo Secretário Francisco Costa Santa 

Comba, não existindo assim os elementos necessários para integrarem a mesa para presidir a 

esta sessão. Nestas circunstâncias e de acordo com o estipulado no Regimento da 

Assembleia Municipal, irei substituir o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e, por 

uma questão de equidade propunha que os restantes elementos da mesa fossem escolhidos 

de entre as duas bancadas, Ana Cidália Barroso Grilo por parte do Partido Social - 

Democrata  para ocupar o lugar de Primeira Secretária da Mesa e António José Lourenço 

Quadrado pelo Partido Socialista para ocupar o lugar de Segundo Secretário, ficando assim 

constituída a mesa que irá presidir à sessão, se não existir qualquer tipo de objecção. -----------

-------1- Período Antes da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------

-------- Luís Ricardo Beato Pereira, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ Antes de 

iniciarmos o período da ordem do dia pretendo dar as boas-vindas à Deputada que hoje 

tomou posse, saudar os restantes Deputados Municipais e membros do executivo municipal 

presentes, designadamente a Senhora Vereadora e o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, no desempenho da função de Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, a 

qual irei tentar desenvolver com eficácia e dignidade. “-------------------------------------------------------

-------2- Período da ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------

-------2.1. Leitura e Aprovação da Acta da Sessão de 30 de Novembro de 2009. ----------------------

------- Luís Ricardo Beato Pereira, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ Não vai ser 

possível proceder à leitura, apreciação e aprovação da acta, uma vez que a sua 

elaboração não foi concluída em tempo útil, para a apresentação nesta sessão, pelo que 

ficará   adiado   até   à  próxima   sessão.   Relativamente   a   este   ponto   quero   apelar   à  
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compreensão  de  todos,  pois estamos  num processo de mudança na parte de assessoria  

a esta assembleia pelo que, pedia a compreensão de todos para tal situação, que em 

breve seguirá o seu curso normal. -------------------------------------------------------------------------------------

-------2.2. Análise, Discussão, e Aprovação da Proposta n.º 38 - PCM/2009, Moção - Taxas 

devidas pelos actos e serviços prestados pelo ICNB, I.P. -----------------------------------------------------

-------- Luís Ricardo Beato Pereira, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ Quanto a 

este ponto, comunico aos ilustres membros desta assembleia que a Portaria 1245/2009, de 

13 de Outubro, que definia as taxas cobradas pelo ICNB foi suspensa no dia 5 de Dezembro, 

por um período de três meses, com vista a algumas adaptações e rectificações. Apesar 

desta suspensão e, tal como tinha sido prometido na sessão anterior, face à exposição 

apresentada pelo Senhor Francisco António Fresta Darei, Presidente da Junta da Freguesia 

de Almofala, foi elaborada uma moção, com um conteúdo bastante pertinente, a qual 

será remetida para o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, assim como para os Municípios cuja a área territorial esteja 

inserida no Parque Natural do Douro Internacional, com vista a uma tomada de posição de 

recusa e repudio, por forma a que esta portaria seja revogada de forma imediata, uma vez 

que é reveladora de um carácter moral duvidoso, é discriminatória e, para além disso 

parece-nos ir contra todos os pressupostos legais, pois não se baseia em critérios de 

equivalência jurídica, o que leva a um custo insuportável para população residente neste 

território, ou seja, os montantes estipulados pelas taxas são superiores aos dividendos que 

daí possam advir para a população, daí a sua relevância. Vou solicitar à Primeira Secretária 

desta sessão, que proceda à leitura da moção para os membros presentes nesta 

assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- - Ana Cidália Barroso Grilo, Primeira Secretária da Mesa da Assembleia Municipal: “ 

Vou então proceder à leitura da moção. --------------------------------------------------------------------------

------- - Luís Ricardo Beato Pereira, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ Se alguém 

pretender manifestar a sua opinião faça favor, senão passamos à votação. Colocado à 

votação foi aprovado por unanimidade dos votos dos membros presentes.” -----------------------

-------2.3 Análise, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 42 - PCM/2009, Proposta de 

Orçamento e Plano Plurianual de Investimento para 2010. --------------------------------------------------

------- - Luís Ricardo Beato Pereira, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ Antes de 

passar a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, no sentido de proferir alguns 

esclarecimentos  quanto a  esta proposta, informo que houve um lapso da nossa parte, pois   
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para  além  da  documentação  enviada,  ou seja ,  da  Proposta   de   Orçamento  e  Plano 

Plurianual de Investimento e das Grandes Opções do Plano para 2010 e do respectivo CD 

com uma análise mais detalhada acerca deste, não foi anexado o Mapa de Pessoal do 

Município, tendo sido entregue só no início desta sessão, pelo que lamento o sucedido. --------

-------- António Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal: “ Vou iniciar a minha 

intervenção, endereçando os meus cumprimentos a todos os membros presentes nesta 

assembleia. Ora bem, não pretendo alongar as considerações quanto a esta proposta de 

Orçamento, pois acaba por ser um documento previsional, apesar de ter sido elaborado 

com algum rigor e de acordo com realidade económica existente tanto a nível local como 

nacional, ou seja, de austeridade e contenção, o qual só poderá ser discutido, apreciado e 

analisado com mais profundidade e rigor financeiro, em meados do mês de Fevereiro ou 

Março, porque só nessa altura é que saberemos quais os cabimentos e verbas disponíveis 

para cada rubrica, dependente dos montantes aprovados pelo Orçamento Geral do 

Estado. Nesta perspectiva, vou salientar alguns pontos que considero relevantes, como a 

grande tónica dada à acção social e a todos os seus aspectos envolventes, nos apoios 

cedidos às Juntas de Freguesia, a integração do Conselho Municipal da Juventude no plano 

anual de actividades, na estipulação das dotações, no cumprimento das rubricas nele 

inseridas e complementaridade destas com outras iniciativas afectas à política municipal, 

como por exemplo a criação do Gabinete de Apoio ao Jovem Figueirense, entre outros. ------

-------- Luís Ricardo Beato Pereira, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ Vou colocar 

à consideração da Assembleia. “ ---------------------------------------------------------------------------------------

-------- António José Lourenço Quadrado, Segundo Secretário da Mesa da Assembleia 

Municipal: “ Pretendia interpelar o Senhor Presidente da Câmara Municipal nalgumas 

questões focadas nesta proposta de orçamento como a do Centro Escolar, pois apesar de 

estar referenciado nesta proposta gostaria de saber para quando a sua construção, porque 

a Escola Básica e do 1ºCiclo de Figueira de Castelo Rodrigo está completamente lotada 

com os alunos vindos de outras freguesias, tanto que temos uma turma a funcionar na Escola 

do 2ºCiclo. Também gostaria de o questionar sobre que tipo de Centro de Cuidados de 

Saúde pretende instalar no nosso concelho, assim como a razão pela qual o Centro de 

Interpretação Ambiental se tem de localizar em Barca D’Alva. Quanto ao mercado coberto 

penso que seja uma obra necessária para com os comerciantes, tendo assim mais 

condições para trabalharem condignamente, apesar do projecto poder ser mais simples.” --- 
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-------- António Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal: “ Gostava de 

clarificar que desejamos construir uma Unidade de Cuidados Continuados e não um 

Centro, o qual se destina a idosos que no nosso concelho são cada vez mais, mas também 

para as pessoas que devido às suas incapacidades e problemas de saúde necessitem de 

cuidados básicos de saúde de média e longa duração, assim como de fisioterapia. Esta 

Unidade funcionará em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Figueira de 

Castelo Rodrigo e, o terreno em negociação para a sua construção é o dos Antigos 

Bombeiros Voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo. -------------------------------------------------------

-------- José Orlando Sousa Mano, Deputado Municipal: “ Quanto a esta proposta vou abster-

me, porque este Orçamento é o da Câmara e não o da Assembleia Municipal. ------------------

-------- Luís Ricardo Beato Pereira, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ Colocada 

à votação a proposta foi aprovada por maioria dos votos dos membros presentes, com a 

abstenção do Deputado José Orlando Sousa Mano.” --------------------------------------------------------

-------2.4 Análise, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 43 – PCM / 2009, Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção. ----------------------------------------------------------------------------------

-------- Luís Ricardo Beato Pereira, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ Vamos 

então proceder à análise desta proposta, a qual se refere à constituição do Plano de 

Prevenção e Riscos de Corrupção do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, o qual foi 

elaborado de acordo com uma recomendação emanada do Conselho de Prevenção da 

Corrupção, nos termos da qual os órgãos máximos das entidades gestoras de dinheiros, 

valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, devem, no prazo de 90 dias, 

elaborar planos de gestão de riscos e infracções conexas, devendo seguir uma estrutura 

baseada num compromisso ético, num organograma e identificação dos responsáveis, na 

designação das áreas e actividades, dos riscos de corrupção e infracções conexas, na 

qualificação da frequência dos riscos, das medidas e dos responsáveis, o qual culmina com 

o controlo e monitorização do Plano Anual, tendo-se nomeado uma Comissão para esse 

efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

-------- António Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal: “ Vou ser muito 

breve nos meus comentários, pois só pretendo realçar que este Plano apesar de estar numa 

fase inicial, sujeita a aperfeiçoamentos e ajustes, acaba por ser pioneiro, uma vez que a 

maioria dos municípios ainda não o apresentaram, apesar do prazo estipulado para tal, 

mas não posso deixar de reforçar o significado deste, porque a prevenção e gestão do 

risco apesar de assumir um carácter transversal nas instituições, acaba por se revelar uma 

condição   fundamental   nas   relações   que   se   estabelecem  entre   os   cidadãos   e   a  
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Administração Pública em geral, mas neste caso particular na autárquica, permitindo assim 

uma maior transparência, seriedade e melhor funcionamento nas instituições. ----------------------

--------- Luís Ricardo Beato Pereira, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ Não 

havendo mais considerações a fazer, vamos prosseguir. Colocado à votação foi aprovado 

por unanimidade dos votos dos membros presentes.” ----------------------------------------------------------

--------3. Outros assuntos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------3.1. Correspondência recebida e outras informações. --------------------------------------------------

--------3.2. Intervenção do público. ---------------------------------------------------------------------------------------

------- - Luís Ricardo Beato Pereira, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: “ Quanto a 

este ponto, comunico que nada de relevante foi recebido para se proceder a debate nesta 

assembleia. Quanto à intervenção do público, ninguém manifestou vontade em intervir. “-----

--------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade de votos dos membros presentes, 

que a presente acta fosse aprovada em minuta, nos termos do n.º 4 do artigo 40º, do 

Regimento da Assembleia Municipal e do n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

--------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia declarou 

encerrada a sessão, quando eram dezasseis horas, da qual se lavrou a presente acta que vai 

ser assinada por mim, Lucília de Jesus Patrício Velho, Assistente Técnica da Câmara 

Municipal, que a secretariei e redigi e pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, Luís 

Ricardo Beato Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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