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Ata da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal do Concelho de Figueira 

Castelo Rodrigo, realizada no dois de 

outubro de dois mil e quinze. 

 

 

 ------- Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, pelas dezasseis horas e vinte e três 

minutos, neste edifício dos Paços do Município, comigo, Liliana Freitas Fareleira Rebelo, Assistente 

Técnica deste Município, compareceram os Srs. Dr.º Paulo José Gomes Langrouva, Presidente da 

Câmara, Eng.º Nelson Rebolho Bolota, Vice-Presidente, a Senhora Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira, 

Dr.º António Alberto Raposo Morgado, Vereadores Efetivos, para a realização de uma reunião ordinária. 

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

 ------- O Sr. Presidente da Câmara deu início à reunião, saudando e agradecendo a presença de todos os 

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

 ------- O Sr. Presidente começou por referir que o Sr.º Carlos Manuel Martins Condesso não pôde 

comparecer à reunião de câmara ordinária, por motivos profissionais inadiáveis. Assim, considerando 

que a falta está justificada.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  O Sr.º Presidente reiterou novamente o pedido anteriormente formulado relativamente aos 

contributos para o Orçamento 2016, para que os senhores vereadores apresentem as suas ideias, 

sugestões, contributos, pois é urgente dar-se andamento à preparação do Orçamento para 2016.  ---  

 ------- Disse ainda o Sr.º Presidente que existe no site do Município, um e-mail onde os munícipes 

poderão enviar as suas sugestões, contributos, as suas ideias, também no âmbito do Orçamento 

Participativo previsto para 2016. Neste sentido já houve alguns contributos que serão levados em 

consideração. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Sr.º Presidente disse que tiveram uma reunião com a Agência do Porto de Leixões para verem a 

questão do cais de Barca d´Alva, no sentido das embarcações que depositassem lixo e que gastassem da 

nossa água ou que utilizassem a nossa energia. Informou que não existe nenhum Município ao longo da 

linha do Douro a cobrar qualquer taxa a estas embarcações. Neste sentido foi solicitado a este 

Município, que aguardassem um pouco mais de tempo até que a APDL estudasse a melhor forma para 

resolverem a aplicação de taxas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Tomou a palavra a Sr.ª Vereadora Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira, saudando todos os 

presentes. Em primeiro lugar a Sr.ª Vereadora disse que volta a não estar o parecer da CCDRC 
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relativamente ao Seguro de Saúde Municipal, onde insiste neste assunto. Solicitou também que lhes seja 

apresentado um mapa dos fundos disponíveis, que é uma informação que deve ser apresentada ao 

Executivo Municipal, que até a data só foi feita uma vez.  ----------------------------------------------------  

 ------- Relativamente à ratificação dos apoios atribuídos no âmbito dos Regulamentos Municipais, que 

valida os pagamentos e que estão efetivamente em falta.  -----------------------------------------------------  

 ------- A Sr.ª Vereadora disse ainda que como foi falado na reunião anterior, relativamente às Atividades 

Extras Curriculares, questionou apenas a sobreposição da atividade de Educação Física na Fundação D. 

Ana Paula com a atividade de Educação Física na escola, pois pensa que diminuiu a atividade oferecida 

pelo Município. Caso o agrupamento ou a escola oferece a mesma iniciativa, sendo uma preocupação 

para os encarregados de educação uma vez que era uma duplicação da atividade. -----------------------  

 ------- Tomou a palavra o Sr.º Eng.º Nelson Rebolho Bolota para dizer que a finalidade da atividade de 

desporto é que seja uma atividade diferente da lecionada na escola. Disse que estão a pensar em oferecer 

mais atividades Extras Curriculares.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Tomou a palavra o Sr.º Presidente que relativamente aos Bombeiros Voluntários, teve uma 

reunião com o Sr.º Presidente desta Associação. Na sequência do que já tinha sido solicitado e não que 

respeita as obras, chegou-se a um acordo no sentido dos Bombeiros fazerem o pagamento ao 

empreiteiro, no montante que lhes for possível para evitar uma ação judicial. O Sr.º Presidente dos 

Bombeiros Voluntários mostrou-se agradado com o que lhe foi apresentado. Em relação à viatura que foi 

destruída, ficaram de pedir orçamentos e verificar quanto é que ainda poderão receber desta viatura, 

através do seguro, e verificar também, se no próximo quadro comunitário poderão candidatar-se a uma 

nova viatura, sendo certo que o Município se disponibilizou interessado em comparticipar na 

componente não financiada em ternos de apoios comunitários. ----------------------------------------------  

 ------- ------------------------------------------Ordem do Dia -------------------------------------------------------  

 ------- Disponibilização das Atas das Reuniões de Câmara de 13 de agosto e de 18 de setembro para 

fins tidos por convenientes;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pelo Sr.º Presidente foi presente à Câmara a Disponibilização das Atas das Reuniões de Câmara 

de 13 de agosto e de 18 de setembro para fins tidos por convenientes. -------------------------------------  

 ------- PROPOSTA N.º 140/2015 – PCM/MANDATO 2013-2017 – Prolongamento de Rede de BT;

 ------- Pelo Sr.º Presidente foi presente à Câmara a Proposta n.º 140/2015-PCM/Mandato 2013-2017 

Proposta ao Prolongamento de Rede de BT, que a seguir se transcreve: -----------------------------------  

 ------- Considerando o recente pedido de apoio, por parte da freguesia de Figueira de Castelo Rodrigo, 

ao prolongamento de rede de BT incluindo iluminação pública, Caminho Arrumadeiro no sentido que 

liga a estrada de Mata de Lobos ao caminho das Eiras da Parede Nova em Figueira de Castelo Rodrigo, 

orçado pela EDP – Distribuição, Direção de Rede e Clientes Mondego em 1.093,90€ (mil e noventa e 
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três euros e noventa cêntimos), com IVA incluído a Taxa legal em vigor;  -------------------------------  

 ------- Considerando a premência da ampliação de rede neste local, que permitirá criar condições de 

circulação no caminho rural e, inclusivamente, proporcionar melhores condições àqueles que queiram 

expandir as suas explorações agrícolas e mesmo fixação de novos fogos nesse local; ------------------  

 ------- Considerando o interesse Municipal conexo a criação de melhores condições àqueles que 

incentivam o crescimento da economia local; -------------------------------------------------------------------  

 ------- Nesse sentido, proponho que seja aprovado o pagamento da despesa orçamentada.  -----   

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

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

 ------- ----------------------------------------Outros Assuntos----------------------------------------------------  

 ------- O Sr.º Presidente questionou aos Senhores Vereadores qual a melhor data e hora para reunirem a 

fim de prepararem e fundamentarem o Orçamento para 2016. -----------------------------------------------   

 ------- Depois de algum debate os Senhores Vereadores e o Sr.º Presidente adiaram a próxima Reunião 

de Câmara que seria dia 16 de outubro para o dia 30 de outubro. -------------------------------------------   

 ------- Resumo Diário da Tesouraria do dia um de outubro de 2015. ----------------------------------  

 ------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara o Resumo Diário da Tesouraria do dia dezassete de 

junho de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------- Operações Orçamentais: 808.860.06 € (Oitocentos e oito mil e oitocentos e sessenta euros e seis 

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

 ------- Operações não Orçamentais: 94.072.41 € (noventa e quatro mil e setenta e dois euros e quarenta e 

um cêntimo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------- --------------------------------- Aprovação da ata em minuta --------------------------------------------  

 ------- A Câmara, deliberou por unanimidade de votos dos membros presentes, que fosse esta ata 

aprovada em minuta nos termos do disposto do n.º3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. 

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

 ------- Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, quando 

eram dezasseis horas e quarenta e dois minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada por 

mim, Liliana Freitas Fareleira Rebelo, Assistente Técnica deste Município, que a secretariei e redigi, e 

pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Paulo José Gomes Langrouva.  -----------------------------------   

 


