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Ata de 29 de junho de 2022  

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas, no Auditório do Pavilhão 

dos Desportos, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, 

convocada pela sua Presidente, Sandra Monique Beato Pereira, ao abrigo do n.º 1 e 2 do artigo 27.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, estando presentes vinte Deputados Municipais dos vinte e cinco que compõem 

a Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, e na mesma foram, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, deliberados os pontos a seguir descriminados, constituindo o 

presente documento, bem como os originais dos referidos documentos, a ata em minuta:----------------------------- 

3.1.1. Aprovação da Ata da Sessão realizada no dia 16 de dezembro de 2021.----------------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal comunicou que este ponto iria ser retirado da ordem 

de trabalhos, considerando o elevado número de pedidos de justificação de falta e substituição por parte de 

vários Senhores Deputados eleitos, e uma substituição por parte de um Senhor Presidente de Junta de 

Freguesia, sendo que os presentes não se encontravam presentes na referido sessão de dezembro.---------------- 

Colocada à votação foi aprovado por unanimidade dos votos dos membros presentes, a retirada da Ata da 

Sessão realizada no dia 16 de dezembro de 2022 da ordem trabalhos.----------------------------------------------------------- 

3.2. Dar conhecimento à Assembleia Municipal da Informação relativa à Descentralização de Competências 

na Educação - Nota Informativa da DGAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dado conhecimento da informação a todos os Senhores Deputados da Assembleia Municipal de Figueira 

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

3.3. 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.----- 

A informação foi apreciada por todos os Senhores Deputados da Assembleia Municipal de Figueira de Castelo 

Rodrigo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.4. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 113/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.----------------------------------------------------------------------------- 

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

3.5. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 114/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Aprovação do 

Código de Conduta para Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.---------------------------------- 

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

3.6. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 116/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Proposta de 

Regulamento do Conselho Municipal de Juventude 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 122/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Proposta de 

atribuição de um apoio financeiro extraordinário às Juntas/Uniões de Freguesia de Figueira de Castelo Rodrigo 

para promoção e organização das Festividades Religiosas.--------------------------------------------------------------------------- 

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

3.8. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 125/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Regulamento 

Municipal para Disponibilização e Utilização do Centro de Apoio e Acolhimento Empresarial da Área de 

Acolhimento Empresarial de Figueira de Castelo Rodrigo.----------------------------------------------------------------------------- 

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

3.9. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 126/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, 1.ª Revisão ao 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

votos a favor e seis abstenções, tendo ficado registado que dois dos Senhores Deputados Municipais não 

participaram na votação, uma vez que não se encontravam presentes no momento da votação.----------------- 




