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Ata da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal do Concelho de Figueira 

Castelo Rodrigo, realizada no dia um 

de julho de dois mil e quinze. 

 

 ------ Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze, pelas dez horas e vinte 

minutos, neste edifício dos Paços do Município, comigo, Ana da Conceição Reigado Aguilar 

Ribeiro, Assistente Técnica desta Câmara Municipal, compareceram os Srs. Dr. Paulo José 

Gomes Langrouva, Presidente da Câmara, Eng.º Nelson Rebolho Bolota, Vice-Presidente da 

Câmara, Dr. António Alberto Raposo Morgado, Dr. António Edmundo Freire Ribeiro e a 

Senhora Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------ O Sr. Presidente da Câmara convidou os Srs. Vereadores a participarem nas 

Comemorações do Feriado Municipal de 07 de julho, gostaria pois que estivessem presentes nas 

cerimónias, pois muito nos honraria a vossa presença. ---------------------------------------------  

 ------ Informou os Srs. Vereadores que teve início hoje a 5.ª edição do programa PEPAL e que o 

grupo de sete pessoas admitidas todos Técnicos Supriores, já foram distribuídas pelos vários 

Setores do Município. Assim, um na área da Proteção Civil, um na área de Psicologia, um na 

área de Geografia, um na área do Ambiente, um na área do Desporto, um na área de 

Comunicação Social e outro na área da Informática. -----------------------------------------------    

 ------ O Sr. Presidente quis também dar conta que vai enviar hoje o convite aos Srs Vereadores 

para participarem com os contributos que acharem necessários para a elaboração do Orçamento 

de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Tomou a palavra o Sr. Vereador, Dr. António Edmundo Freire Ribeiro, para dizer que em 

matéria de gestão de recursos humanos, nós entendemos que, havendo respeito pelo artigo 62º 

ao 64º da Lei do Orçamento de Estado e havendo justificação financeira para que todas as 

divídas se encontram registadas e assumidas, entendemos que podem estar reunidas as 
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condições para a abertura de uma vaga para um Eng.º Civil e outra para um Médico Veterinário, 

devido às reais necessidades existentes no Município. ---------------------------------------------   

 -------  Agora, com a abertura destes estágios ao abrigo do programa PEPAL, pensei que também 

poderiam têr alguns estágios para técnicos superiores na área da Eng,ª Civil, pois estes técnicos 

são sempre considerados uma ajuda importante no reforço dos recursos humanos do Município.  

 ------- Acrescentou ainda, que, relativamente às Águas do Zêzere e Côa, considera que é uma 

matéria que não nos devia dividir, mas que, nos devia unir a todos, pois sempre estivemos 

dispostos a ajudar, sempre defendemos que se tratava de uma área que podia vir a perigar as 

nossas contas públicas, pois havia um passivo significativo, quando eu entrei como Presidente 

de Câmara, também já herdei um passivo significativo. Com o começo do funcionamento de 

várias ETAR’s em todas as freguesias a faturação aumentou significativamente, a rede ficou 

completa. Penso que é um bom momento para gerirmos bem todos os recursos que temos. Nós 

para ajudarmos na solução temos que ter conhecimento da real situação financeira neste 

momento, saber qual o valor que foi contestado, quanto foi faturado e quanto foi pago? Quando 

alertamos para este problema, é no sentido de podermos avançar com medidas de salvaguarda, e 

porque percebemos que é susceptívél de gerar muitas dificuldades financeiras para o Município. 

 ------- Quanto à participação na elaboração do Orçamento para 2016, referiu que tem todo o 

gosto em participar, com a apresentação de propostas para a elaboração do Orçamento, o certo é 

que gostavam de saber como está o Município em termos de realizações, para podermos aferir 

onde se enquadram as nossas propostas, mas só depois de nos informar das contas semestrais e 

olharmos para a execução até 30 de Junho e então podermos quantificar em termos de respostas 

concretas, com aquilo que gostaríamos de ver no Orçamento. ------------------------------------    

 ------- Tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara dizendo que na próxima reunião pretende 

trazer informação mais detalhada em relação às Águas do Zêzere e Côa, para melhor analisarem 

a situação em concreto, informou ainda que já tinha feito o pedido na DivisãoAdministrativa, 

Financeira e Sociocultural, no sentido de reunirem toda a documentação para ser presente numa 

próxima reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação aos contributos para a elaboração do Orçamento para 2016, pode parecer cedo, 

mas é para irem pensando nos objetivos pretendidos, e podermos reunir para conversar e 

apresentarem as prioridades que acharem importantes para o Concelho. -----------------------  
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 ------ Tomou a palavra a Sr.ª Vereadora Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira para dizer que ao 

ver o convite para as Comemorações do Feriado Municipal pôde verificar que no decorrer das 

festividades vai efectuar a entrega do “cartão de saúde” e ainda não trouxe à Reunião de Câmara 

informação relacionada com este Seguro de Saúde Municipal. Já realizou despesas ao abrigo 

deste projeto e efetivamente continuamos com muitas dúvidas em relação a este Seguro de 

Saúde Municipal. Gostaríamos de saber se de facto pediu pareceres a todas as entidades 

competentes? O facto é que dados não temos, pois nunca trouxe aqui nenhum parecer prévio 

vinculativo referente a este assunto. Num primeiro momento o Sr. Presidente disse que todos os 

residentes no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, teriam acesso a este seguro de saúde, 

depois percebi na última reunião que seria para todos os recenseados. Depois percebi também 

que as consultas seriam feitas em Salamanca, nos nossos vizinhos Espanhóis. Gostaria de saber 

como pretende fazer o transporte de pessoas idosas e doentes para irem a essas consultas? --  

 ------ Parece-nos que toda esta iniciativa não estando aferida de toda a legalidade, poderá ser 

geradora de diversas responsabilidades, não só financeira mas pessoal, civil e criminal, e 

gostaríamos de ver todas estas questões acauteladas. -----------------------------------------------  

 ------ Outra questão que me preocupa prende-se com o decorrer das actividades do Verão 

Desportivo, pois trata-se de uma iniciativa que já se vêm realizando há mais de uma década e 

que tem decorrido com toda a normalidade e com sucesso, para alegria dos miúdos e descanso 

dos pais. Mas de facto preocupa-me saber, que oito dos técnicos superiores que ocupavam as 

crianças neste Verão Desportivo, hoje quando fui deixar os miúdos e constatei que esses 

técnicos já não estavam ao serviço para os supervisionar. Estavam restritos a três ou quatro 

técnicos e duas ou três pessoas que estavam dadas à preparação das refeições, ou seja o número 

de adultos para supervisionar as crianças que frequentam estas actividades, neste momento 

parece-me muito reduzido ou quase inexistente. ----------------------------------------------------  

 ------ Tomou a palavra o Sr. Presidente dizendo que quanto ao Seguro de Saúde Municipal, 

decorreu um Concurso Internacional. Esse concurso foi ganho e adjudicado à empresa 

Seguradora Vitória Seguros. O Seguro de Saúde Municipal destina-se a todos os Municípes com 

domicílio fiscal no Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. As consultas, tanto de clínica geral 

e/ou especialidades, são gratuitas, bem como o transporte dos utentes. Neste momento, algumas 

das especialidades são realizadas na rede de clínicas aderentes da Vitória Seguros, em 

Salamanca, embora no futuro possam realizar-se noutras clínicas. Algumas clínicas do Concelho 
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também poderão ser consultadas para a realização de alguns exames/meios de diagnóstico 

complementar. O Executivo consultou várias entidades competentes em relação á legalidade 

deste seguro de saúde, e até á data não houve ninguém que nos informasse de que havia alguma 

ilegalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Quanto á questão de como está a decorrer o funcionamento do Verão Desportivo, penso 

que está a decorrer com toda a normalidade, mas o Sr. Vice-Presidente estará mais dentro deste 

assunto o que poderá informar melhor o que se está a passar. ------------------------------------  

 ------- Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, Eng.º Nelson Rebolho Bolota, dizendo que alguns 

dos técnicos que estavam a trabalhar no Verão Desportivo, terminaram o seu contrato com a 

entidade empregadora, mas no dia de hoje, já foram colocados outros técnicos no sentido de 

desempenharem as mesmas funções, para que todas as actividades do Verão Desportivo 

decorram com toda a normalidade. --------------------------------------------------------------------     

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

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

 ------- Proposta N.º 94/2015/PCM/MANDATO 2013-2017 – Dia dos Avós. ----------------  

 ------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta n.º 94/2015/PCM/MANDATO 2013-

2017, referente ao Dia dos Avós, que a seguir se transcreve:  ------------------------------------  

 ------- Considerando que já é uma tradição a celebração do “Dia Dos Avós”, e que o mesmo se 

celebra no próximo dia 26 de julho; ------------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando que à semelhança de anos transatos, é importante o envolvimento de toda a 

comunidade idosa neste dia; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando que para os devidos efeitos a Subunidade de Ação Social em colaboração 

com as I.P.S.S´s e lares de idosos têm desenvolvido esta atividade; -----------------------------  

 ------- Considerando, ainda, que a ação social é uma das atribuições que os municípios dispõem, 

encontrando-se a mesma vertida na lei; --------------------------------------------------------------  

 ------- Proponho que seja aprovado um apoio financeiro, tendo como base legal o disposto 

na alínea h), do n.º 2, do artigo 23.º, e das alíneas o) e u), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de 5.000,00 € (cinco mil euros). -----------  

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

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

 ------- Proposta N.º 95/2015/PCM/MANDATO 2013-2017 – Roaming.  ---------------------  
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 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta n.º 95/2015/PCM/MANDATO 2013-

2017, referente ao Roaming, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------  

 ------ Considerando que o custo das chamadas entre os Estados Membros da União Europeia 

continua a ter um preço excessivo para os cidadãos e empresas; ---------------------------------  

 ------ Considerando, mais ainda, que a situação supra se torna mais grave nos territórios de 

fronteira, como é o caso do nosso Concelho; --------------------------------------------------------  

 ------ Considerando o pacote legislativo lançado em 11 de setembro de 2013 com objetivo da 

criação de um mercado único de telecomunicações eletrónicas e de voz, e que previa, entre 

outras coisas, eliminar o roaming até janeiro de 2016; ---------------------------------------------  

 ------ No entanto, -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando, também, que se continua num impasse apesar das sucessivas 

recomendações e deliberações do Parlamento Europeu; -------------------------------------------  

 ------ Considerando que deliberar sobre a participação do município em projetos e ações de 

cooperação descentralizada, designadamente no âmbito da União Europeia, ao abrigo da alínea 

aaa), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é da competência 

da câmara municipa; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando, ainda, que neste momento há várias entidades, como a RIET (rede Ibérica 

de Entidades Transfronteiriças), o Eixo Atlântico e outras organizações de consumidores como a 

DECO e a OCU (Espanha), que encetaram uma ação cívica para pressionar as instituições 

europeias e os respetivos governos da Península Ibérica, bem como as operadoras de 

telecomunicações para que se leve a cabo o cumprimento do pacote legislativo aprovado; --  

 ------ Atendo, por fim, que a salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações 

constitui uma das atribuições do município; ---------------------------------------------------------  

 ------ Venho propor que o Município de Figueira de Castelo Rodrigo se junte àquele 

movimento em defesa dos interesses dos cidadãos e das empresas, por uma União Europeia 

mais igual e maior coesão territorial e social.  ----------------------------------------------------  

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

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

 ------ 14.ª Alteração ao Orçamento e 13.ª Alteração às G.O.P. (P.P.I. – Plano Plurianual de 

Investimentos e Atividades MaisRelevantes). -----------------------------------------------------  
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 ------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Informação N.º 32/AA/2015 da Divisão 

Financeira, referente à 14.ª Alteração ao Orçamento e 13.ª Alteração às G.O.P. (P.P.I. – Plano 

Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes), de acordo com as normas 8.3.1. e 

8.3.2. do P.O.C.A.L. – Plano Oficial de Contabilidade Autárquicas Locais, para o presente ano 

de 2015, conforme documentação em anexo à ata. -------------------------------------------------   

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

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

 ------- 15.ª Alteração ao Orçamento e 13.ª Alteração às G.O.P. (P.P.I. – Plano Plurianual de 

Investimentos e Atividades Mais Relevantes). ---------------------------------------------------  

 ------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Informação N.º 34/AA/2015 da Divisão 

Financeira, referente à 15.ª Alteração ao Orçamento e 14.ª Alteração às G.O.P. (P.P.I. – Plano 

Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes), de acordo com as normas 8.3.1. e 

8.3.2. do P.O.C.A.L. – Plano Oficial de Contabilidade Autárquicas Locais, para o presente ano 

de 2015, conforme documentação em anexo à ata. -------------------------------------------------   

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

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

 ------- Resumo Diário da Tesouraria do dia trinta de junho de 2015. ------------------------  

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

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

 ------- Operações Orçamentais: 1.184.044,30 € (Um milhão cento e oitenta e quatro mil e 

quarenta e quatro euros e trinta cêntimos). -----------------------------------------------------------  

 ------- Operações não Orçamentais: 126.524,16 € (Cento e vinte e seis mil quinhentos e vinte e 

quatro euros e dezasseis cêntimos). -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

quando eram dez horas e cinquenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada por mim, Ana da Conceição Reigado Aguilar Ribeiro, Assistente Técnica desta Câmara 

Municipal, que a secretariei e redigi, e pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Paulo José Gomes 

Langrouva.  

  

 


