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Ata da Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal do Concelho de Figueira 

Castelo Rodrigo, realizada no dia vinte e 

três de abril de dois mil e vinte e um 

 

--------Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um pelas quinze horas, no Auditório 

do Pavilhão dos Desportos, 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 27.º da Lei n.º 75/13, de 12 de 

setembro, conjugada com o n.º 1 do artigo 25.º do Regimento da Assembleia Municipal de Figueira de 

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

--------O Senhor Feliciano Pereira Martins, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu início aos 

trabalhos, tendo cumprimentado os Senhores Deputados Municipais, o Público e convidados, 

agradecendo a presença de todos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

------- - Pedro Manuel Morgado Darei, Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Rodrigo;--------------------- 

------- - Nuno Miguel Marques Guerra, Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Cinco 

Vilas e Reigada;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- - Paulo Jorge Caçote Gabriel, Presidente da Junta de Freguesia de Escalhão;---------------------------------- 

------- - António Júlio Morgado Rebelo, Presidente da Junta de Freguesia de Vermiosa;------------------------------ 

--------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal comunicou a justificação do Senhor 

Deputado Municipal, José Maria Quadrado Tondela, por motivos profissionais.----------------------------------------- 

---------De seguida procedeu-se à abertura desta sessão ordinária da assembleia municipal de Figueira de 

Castelo Rodrigo, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------- 

--------1. Período de Intervenção Aberto ao Público--------------------------------------------------------------------------------- 

--------2. Período de Antes da Ordem do Dia--------------------------------------------------------------------------------------------

--------2.1. Apresentação do Projeto aBEIRAr - Ciência Cidadã - Maria Vicente - Plataforma da Ciência 

Aberta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------2.2. COMEMORAR ABRIL (as intervenções dos Senhores Deputados não poderão exceder o tempo 

de 10 minutos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------2.3. Recomendação ao executivo para apoiar a qualificação das esplanadas.------------------------------- 
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--------2.4. Recomendação ao executivo para analisar e decidir sobre o fim da concessão da Estação de 

Barca D´Alva.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------3. Período da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------3.1.1. Apreciação e Votação da Ata da Sessão realizada no dia 26 de fevereiro de 2021.----------------- 

--------3.2. Apreciação da Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade 

municipal e situação financeira do Município, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 

75/13, de 12 de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------3.3. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 558/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Contratos de Colaboração e de Comparticipação Financeira entre o Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo e a União das Freguesias de Colmeal e Vilar Torpim – comparticipações destinadas à construção 

do Espaço Social de Vilar Torpim (parque infantil) – 20.000,00 €, à reparação dos acessos à balança 

instalada na localidade de Vilar Torpim, bem como à aferição da mesma (5.000,00 €) e à construção do 

depósito de água da Cerejeira (10.000,00 €).------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------3.4. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 559/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Contrato de Colaboração e de Comparticipação Financeira entre o Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo e a União das Freguesias de Almofala e Escarigo – comparticipação destinada à aquisição de 

um carregador frontal (5.000,00 €).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------3.5. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 562/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Ratificação de relatórios de análise do júri de acompanhamento e avaliação, bem como de 

pagamento de apoios, no âmbito de candidaturas apresentadas à iniciativa “Proteger Empresas”, cfr. 

deliberações da Câmara Municipal de 8 de abril e de 20 de agosto de 2020 e da Assembleia Municipal 

de 12 de junho e de 25 de setembro de 2020 (Propostas n.ºs 418/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021 e 

473/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------3.6. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 563/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Figueira de Castelo Rodrigo.----------------------------------------- 

--------3.7. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 564/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Castelo Rodrigo.---------------------------------------------------------- 

--------3.8. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 565/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Barca d’Alva.-------------------------------------------------------------- 

--------3.9. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 566/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Colmeal.--------------------------------------------------------------------- 

--------3.10. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 574/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Reforço do apoio à candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027 e designação de 

membro para integrar a Comissão de Acompanhamento.--------------------------------------------------------------------- 

--------3.11. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 579/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Apoio financeiro às Freguesias no âmbito da prevenção e contenção da pandemia COVID-19.--------------- 
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--------3.12. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 580/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Alterações ao Plano Operacional do Plano Municipal de Integração dos Migrantes do Concelho de 

Figueira de Castelo Rodrigo (PMIM).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------3.13. Propostas para conhecimento e apreciação da Assembleia Municipal------------------------------------

--------Proposta n.º 560/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Ratificação do Contrato de Comodato 

celebrado entre a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e o Município de Figueira de 

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

--------Proposta n.º 567/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Voto de Pesar pelo falecimento da trabalhadora 

Helga Leandra Faustino Paredes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Proposta n.º 573/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Prorrogação da Situação de Alerta e de vigência 

do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil – Ratificação do Despacho n.º 47-PCM/2021, de            

17 de março de 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Proposta n.º 584/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Realização de feiras e abertura do Mercado 

Municipal - Ratificação do Despacho n.º 60-PCM/2021, de 5 de abril de 2021.------------------------------------------ 

--------Proposta n.º 585/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Voto de Pesar pelo falecimento do trabalhador 

(aposentado) Anísio Alexandre Fresta Gomes.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de imediato avançou com a ordem de 

trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------1. Período de Intervenção Aberto ao Público:---------------------------------------------------------------------------------  

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, o Senhor 

Manuel Ferreira, o Senhor Aníbal Ferra e o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes 

Langrouva, desde o minuto 02:02 até ao minuto 18:16.--------------------------------------------------------------------------- 

--------2. Período de Antes da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------2.1. Apresentação do Projeto aBEIRAr - Ciência Cidadã - Maria Vicente - Plataforma da Ciência 

Aberta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e a 

Senhora Maria Vicente, da Plataforma da Ciência Aberta, desde o minuto 18:25 até ao minuto 45:47.------ 

--------2.2. COMEMORAR ABRIL (as intervenções dos Senhores Deputados não poderão exceder o tempo 

de 10 minutos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, a Senhora 

Deputada Municipal, Mónica Isabel da Costa Marques, o Senhor Deputado Municipal, Luís Ricardo Beato 

Pereira e o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 45:50 

até ao minuto 01:09:35.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------2.3. Recomendação ao executivo para apoiar a qualificação das esplanadas.------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, desde o 

minuto 01:09:45 até ao minuto 01:12:16.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Colocada à votação a recomendação nº. 2/PAMFCR/2017-2021, Apoiar Esplanadas foi aprovada 

por unanimidade dos votos dos membros presentes.------------------------------------------------------------------------------- 
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--------2.4. Recomendação ao executivo para analisar e decidir sobre o fim da concessão da Estação de 

Barca D´Alva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Deputado Municipal, José Orlando Sousa Mano, desde o minuto 01:12:27 até ao minuto 01:17:43.------------- 

--------Colocada à votação a recomendação nº. 3/PAMFCR/2017-2021, Fim da Concessão de Uso 

Privativo dos Imóveis em Barca d’Alva, foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal solicitou que as recomendações fossem 

enviadas para o executivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------3. Período da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 01:18:08 até ao minuto 

01:24:04.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------3.1.1. Apreciação e Votação da Ata da Sessão realizada no dia 26 de fevereiro de 2021.------------------ 

--------Colocada à votação a Ata da Sessão realizada no dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e 

um foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes, tendo ficado registado que o 

Senhor Deputado Municipal, Carlos Alberto de Almeida Simões, a Senhora Deputada Municipal, Maria da 

Conceição Laviados Aguilar e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de 

Cinco Vilas e Reigada, Nuno Miguel Marques Guerra, não participaram na votação, uma vez que não 

tinham estado presentes na sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------3.2. Apreciação da Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade 

municipal e situação financeira do Município, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 

75/13, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva e o Senhor Vereador da Câmara 

Municipal, Henrique Manuel Ferreira da Silva, desde o minuto 01:24:44 até ao minuto 01:37:54.------------------ 

--------3.3. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 558/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Contratos de Colaboração e de Comparticipação Financeira entre o Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo e a União das Freguesias de Colmeal e Vilar Torpim – comparticipações destinadas à construção 

do Espaço Social de Vilar Torpim (parque infantil) – 20.000,00 €, à reparação dos acessos à balança 

instalada na localidade de Vilar Torpim, bem como à aferição da mesma (5.000,00 €) e à construção do 

depósito de água da Cerejeira (10.000,00 €).------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva e o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia da União de Freguesias de Colmeal e Vilar Torpim, Nuno Miguel Ferreira Garcia Seixas, desde o 

minuto 01:38:25 até ao minuto 01:40:11.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 
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--------3.4. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 559/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Contrato de Colaboração e de Comparticipação Financeira entre o Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo e a União das Freguesias de Almofala e Escarigo – comparticipação destinada à aquisição de 

um carregador frontal (5.000,00 €).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 01:40:37 até ao minuto 

01:41:20.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------3.5. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 562/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Ratificação de relatórios de análise do júri de acompanhamento e avaliação, bem como de pagamento 

de apoios, no âmbito de candidaturas apresentadas à iniciativa “Proteger Empresas”, cfr. deliberações 

da Câmara Municipal de 8 de abril e de 20 de agosto de 2020 e da Assembleia Municipal de 12 de junho 

e de 25 de setembro de 2020 (Propostas n.ºs 418/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021 e 473/2020 - 

PCM/MANDATO 2017-2021).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, desde o 

minuto 01:41:50 até ao minuto 01:42:34, para explicar que a proposta iria ser retirada da ordem de 

trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir para além do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira 

Martins, também interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, 

desde o minuto 01:42:43 até ao minuto 01:45:18.------------------------------------------------------------------------------------ 

--------3.6. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 563/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Figueira de Castelo Rodrigo.----------------------------------------- 

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.-  

--------3.7. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 564/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Castelo Rodrigo.---------------------------------------------------------- 

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------3.8. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 565/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Barca d’Alva.-------------------------------------------------------------- 

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.-  

--------3.9. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 566/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Colmeal.--------------------------------------------------------------------- 

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.-  

--------3.10. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 574/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Reforço do apoio à candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027 e designação de membro 

para integrar a Comissão de Acompanhamento.------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, a Senhora 

Deputada Municipal, Cristiana Amélia Nunes Mendes e o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo 

José Gomes Langrouva, desde o minuto 01:45:57 até ao minuto 01:48:59.------------------------------------------------ 
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--------Neste ponto foi colocado à votação o Reforço do apoio à candidatura da Guarda a Capital 

Europeia da Cultura 2027, através da aceitação e aprovação do montante da comparticipação do 

Município de Figueira de Castelo Rodrigo, de 6.260,00 euros (seis mil duzentos e sessenta euros).--------------

--------Colocado à votação o Reforço do apoio à candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 

2027, foi aprovado por unanimidade dos votos dos membros presentes.--------------------------------------------------

--------Foi também colocado à votação a designação de um Membro da Assembleia Municipal de 

Figueira de Castelo Rodrigo para integrar a Comissão de Acompanhamento.------------------------------------------

--------Colocado à votação foi designado como Membro da Assembleia Municipal de Figueira de Castelo 

Rodrigo para integrar a Comissão de Acompanhamento, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Feliciano Pereira Martins, o qual foi aprovado por unanimidade dos votos dos membros presentes.----------- 

--------3.11. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 579/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Apoio financeiro às Freguesias no âmbito da prevenção e contenção da pandemia COVID-19.--------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 01:49:37 até ao minuto 

01:52:35.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.-  

--------3.12. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 580/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Alterações ao Plano Operacional do Plano Municipal de Integração dos Migrantes do Concelho de 

Figueira de Castelo Rodrigo (PMIM).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 01:53:10 até ao minuto 

01:55:00.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.-  

--------3.13. Propostas para conhecimento e apreciação da Assembleia Municipal------------------------------------ 

--------Proposta n.º 560/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Ratificação do Contrato de Comodato celebrado 

entre a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e o Município de Figueira de Castelo 

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

--------Proposta n.º 567/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Voto de Pesar pelo falecimento da trabalhadora 

Helga Leandra Faustino Paredes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Proposta n.º 573/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Prorrogação da Situação de Alerta e de vigência 

do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil – Ratificação do Despacho n.º 47-PCM/2021, de            

17 de março de 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Proposta n.º 584/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Realização de feiras e abertura do Mercado 

Municipal - Ratificação do Despacho n.º 60-PCM/2021, de 5 de abril de 2021.------------------------------------------ 

--------Proposta n.º 585/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Voto de Pesar pelo falecimento do trabalhador 

(aposentado) Anísio Alexandre Fresta Gomes.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal informou os presentes, que para efeitos da 

convocatória o ponto 3.13. Propostas para conhecimento e apreciação da Assembleia Municipal, 

passava a 3.14, uma vez que a Proposta n.º 560/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Ratificação do Contrato 

de Comodato celebrado entre a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e o Município 

de Figueira de Castelo Rodrigo, que estava para conhecimento e apreciação da Assembleia Municipal, 

teria de ser ratificada e passava a 3.13.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------3.13. Apreciação, Discussão e Ratificação da Proposta n.º 560/2021 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Ratificação do Contrato de Comodato celebrado entre a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra 

da Estrela e o Município de Figueira de Castelo Rodrigo.-------------------------------------------------------------------------

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 01:56:07 até ao minuto 

01:58:03.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Colocada à votação a proposta foi ratificada por unanimidade dos votos dos membros presentes.-- 

--------3.14. Propostas para conhecimento e apreciação da Assembleia Municipal------------------------------------ 

--------Proposta n.º 567/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Voto de Pesar pelo falecimento da trabalhadora 

Helga Leandra Faustino Paredes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Proposta n.º 573/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Prorrogação da Situação de Alerta e de vigência 

do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil – Ratificação do Despacho n.º 47-PCM/2021, de            

17 de março de 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Proposta n.º 584/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Realização de feiras e abertura do Mercado 

Municipal - Ratificação do Despacho n.º 60-PCM/2021, de 5 de abril de 2021.------------------------------------------ 

--------Proposta n.º 585/2021-PCM/MANDATO 2017-2021, Voto de Pesar pelo falecimento do trabalhador 

(aposentado) Anísio Alexandre Fresta Gomes.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu nota de que iriam ser 

apresentados e votados Votos de Pesar.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Apresentação e Votação de um Voto de Pesar pelo falecimento da trabalhadora da Câmara 

Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Helga Leandra Faustino Paredes.--------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, desde o 

minuto 01:58:43 até ao minuto 01:59:10.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal passou então a ler o: “-------------------- 

-----------------------------------------------------------------VOTO DE PESAR-------------------------------------------------------------------

-----Falecimento da trabalhadora da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Helga Leandra-----

----------------------------------------------------------------Faustino Paredes------------------------------------------------------------------ 

--------A Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, reunida em sessão no dia 23-04-2021, 

acolhe a proposta da Câmara Municipal n.º 567/2021, e manifesta o seu mais profundo pesar, e 

manifesta o seu mais profundo pesar, pelo falecimento da Senhora Helga Leandra Faustino Paredes, 

guardando um minuto de silêncio em sua memória, dando conhecimento deste voto à família a quem 

transmite a solidariedade desta Assembleia neste momento difícil.”--------------------------------------------------------- 
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 --------Colocado à votação o Voto de Pesar foi aprovado por unanimidade dos votos dos membros 

presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------Após a votação, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, pediu que fosse guardado 

um minuto de silêncio por todos os presentes, em memória da Senhora Helga Leandra Faustino Paredes.-- 

--------Apresentação e Votação de um Voto de Pesar pelo falecimento do trabalhador (aposentado) da 

Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Anísio Alexandre Fresta Gomes.--------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, desde o 

minuto 01:59:41 até ao minuto 01:59:53.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal passou a ler o: “------------------------

-------------------------------------------------------------VOTO DE PESAR-----------------------------------------------------------------------

-------Falecimento do trabalhador (aposentado) da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo-------

---------------------------------------------------- Anísio Alexandre Fresta Gomes---------------------------------------------------------

--------A Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, reunida em sessão no dia 23-04-2021, 

acolhe a proposta da Câmara Municipal n.º 585/2021, e manifesta o seu mais profundo pesar, pelo 

falecimento do Senhor Anísio Alexandre Fresta Gomes, guardando um minuto de silêncio em sua 

memória, dando conhecimento deste voto à família a quem transmite a solidariedade desta Assembleia 

por este trágico acontecimento.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Colocado à votação o Voto de Pesar foi aprovado por unanimidade dos votos dos membros 

presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Após a votação, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, pediu que fosse guardado 

um minuto de silêncio por todos os presentes, em memória do Senhor Anísio Alexandre Fresta Gomes.------

-------Ainda interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, 

desde o minuto 02:00:41 até ao minuto 02:01:01.------------------------------------------------------------------------------------

--------A seguir o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, perguntou se havia mais alguma 

intervenção por parte dos Senhores Deputados.-------------------------------------------------------------------------------------

--------Ainda interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o 

Senhor Vereador da Câmara Municipal, Henrique Manuel Ferreira da Silva, desde o minuto 02:01:07 até 

ao minuto 02:01:45.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Para terminar interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira 

Martins, desde o minuto 02:01:47 até ao minuto 02:02:51, para comunicar que a data da próxima sessão 

da Assembleia Municipal seria a vinte e um de maio e, também para dar uma explicação sobre a 

Prestação de Contas, uma vez que deveriam ter sido apresentadas durante o mês de abril, mas que por 

força da Lei que regulamentava o Estado de Emergência, iria permitir aos Municípios, mais 

concretamente às Câmaras Municipais, apresentar as contas até ao mês de junho.--------------------------------

--------Ainda antes de finalizar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal passou a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 02:02:59 até ao 

minuto 02:03:34, para falar das cerimónias do 25 de abril.----------------------------------------------------------------------- 
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---------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal desejou a todos boas comemorações de 

abril, continuação de saúde e até ao próximo mês, se não se vissem antes.---------------------------------------------

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

presente ata fosse aprovada em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 50.º, do Regimento da Assembleia 

Municipal e do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------

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

sessão, quando eram dezassete horas e vinte e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata 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, Feliciano Pereira Martins. --------------- 

 

 

 


