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EDITAL N.º 31-PCM/2021  

PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES  

Reunião ordinária de Câmara Municipal de 22 de junho de 2021 

 

 ----------- PAULO JOSÉ GOMES LANGROUVA, Presidente da Câmara Municipal de Figueira de 

Castelo Rodrigo,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Torna público, nos termos do n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro as deliberações tomadas pela Câmara Municipal em reunião ordinária, do Mandato 

2017-2021, realizada no dia 22 de junho de 2021, deliberações que foram aprovadas em minuta 

para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 57º do mesmo diploma: ----------------------------------------  

 ----------- Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 7 de maio 

de 2021 e 2 de junho de 2021– aprovadas por unanimidade; ------------------------------------------------ 

 ----------- PROPOSTA N.º 620/2021-PCM/MANDATO 2017-2021 - Emissão de parecer para 

constituição de compropriedade - prédios rústicos (artigos matriciais n.º 2247 e n.º 2725), sitos em 

Escarigo, na União de Freguesias de Almofala e Escarigo - aprovada por unanimidade; ----------  

 ----------- PROPOSTA N.º 621/2021-PCM/MANDATO 2017-2021 – Atribuição de Bolsas de Estudo - Ano 

letivo 2020/2021 - aprovada por unanimidade; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 622/2021-PCM/MANDATO 2017-2021 – Submissão à aprovação da 

Assembleia Municipal do Regulamento do Orçamento Participativo Jovem do Município de 

Figueira de Castelo Rodrigo - aprovada por unanimidade; ----------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 623/2021-PCM/MANDATO 2017-2021 – Parecer para realização da prova 

"GP Ciclismo Douro Internacional", requerido pela “Do&Go Propostamigavel, Lda.” – ratificação 

de despacho - aprovada por unanimidade; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 624/2021-PCM/MANDATO 2017-2021 – Prestação de contas do ano 

económico de 2020 - aprovada por maioria; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que 

deverão ser publicitados no portal do Município e afixados nos lugares de estilo. -------------------  

Figueira de Castelo Rodrigo, 22 de junho de 2021 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

(Paulo José Gomes Langrouva) 
(CM) 
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