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Ata de 24 de fevereiro de 2022  

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas e trinta minutos, 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  do artigo 

27.º e n.º 1, alínea b) do artigo 30.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, estando presentes vinte e quatro 

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:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retificação da Proposta n.º 04/AMFCR/2021-2025 - Eleição dos representantes dos membros da Assembleia 

Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo na Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela 

(CIMBSE).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A retificação da Proposta foi aceite por todos os membros presentes, a qual iria passar a constar da aprovação 

da ata em minuta relativa à sessão de 16 de dezembro 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. 

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

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

3.3. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 58/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Abertura de 

Procedimento para Recrutamento e Designação do Júri de Recrutamento para os Cargos de Direção 

Intermédia de 2º Grau: Chefe de Divisão Administrativa, Financeira, Social e Cultural e Chefe de Divisão de 

Obras, Planeamento, Ambiente e Urbanismo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 59/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Proposta de 

deliberação e submissão à Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo de aprovação da adesão do 

Município de Figueira de Castelo Rodrigo à Associação de Desenvolvimento Regional – Territórios do Côa e 

demais atos que lhe estão associados.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

votos a favor e sete abstenções, tendo ficado registado que um dos Senhores Deputados Municipais não 

participou na votação, uma vez que não se encontrava presente no momento da votação.------------------------- 

3.5. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 64/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Análise do 

Relatório de Consulta Pública – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.-------------------------------- 

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

3.6. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 65/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Auto de 

Transferência de Competências – Freguesia de Castelo Rodrigo.------------------------------------------------------------------- 

Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes, tendo 

ficado registado que a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Rodrigo não participou na 

votação, por ser parte interessada na proposta deliberada.------------------------------------------------------------------------- 

3.7. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 66/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Auto de 

Transferência de Competências – Freguesia de Escalhão.----------------------------------------------------------------------------- 

Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes, tendo 

ficado registado que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Escalhão não participou na votação, por 

ser parte interessada na proposta deliberada.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.8. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 67/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Auto de 

Transferência de Competências – Freguesia de Mata de Lobos.--------------------------------------------------------------------- 
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Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes, tendo 

ficado registado que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Mata de Lobos não participou na votação, 

por ser parte interessada na proposta deliberada.------------------------------------------------------------------------- 

3.9. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 68/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Auto de 

Transferência de Competências – Freguesia de Vermiosa.----------------------------------------------------------------------------- 

Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes, tendo 

ficado registado que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vermiosa não participou na votação, por 

ser parte interessada na proposta deliberada.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.10. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 69/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Auto de 

Transferência de Competências – Freguesia de Figueira de Castelo Rodrigo.-------------------------------------------------- 

Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes, tendo 

ficado registado que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Figueira de Castelo Rodrigo não participou 

na votação, por ser parte interessada na proposta deliberada.----------------------------------------------------- 

3.11. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 70/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Auto de 

Transferência de Competências – União de Freguesias de Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo.------ 

Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes, tendo 

ficado registado que a Senhora Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Algodres, Vale 

de Afonsinho e Vilar de Amargo não participou na votação, por ser parte interessada na proposta deliberada.-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.12. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 71/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Auto de 

Transferência de Competências – União de Freguesias de Almofala e Escarigo.---------------------------------------------- 

Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes, tendo 

ficado registado que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Almofala e Escarigo 

não participou na votação, por ser parte interessada na proposta deliberada.---------------------------------3.13. 



 

Assembleia Municipal 

 

 

 

 

 
 Telefone: 271 319 000   Fax: 271 319 012   E-mail: assembleia.municipalfcr@cm-fcr.pt   Contribuinte nº 505 987449 

 Largo Dr. Vilhena nº1   6440 -100 Figueira de Castelo Rodrigo  

Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 72/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Auto de 

Transferência de Competências – União de Freguesias de Colmeal e Vilar Torpim.---------------------------------------- 

Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes, tendo 

ficado registado que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Colmeal e Vilar 

Torpim não participou na votação, por ser parte interessada na proposta deliberada.------------------------------------ 

3.14. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 73/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Auto de 

Transferência de Competências – União de Freguesias de Cinco Vilas e Reigada.------------------------------------------ 

Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes, tendo 

ficado registado que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Cinco Vilas e 

Reigada não participou na votação, por ser parte interessada na proposta deliberada.--------------------------------- 

3.15. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 74/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Auto de 

Transferência de Competências – União de Freguesias de Freixeda do Torrão, Quintã de Pêro Martins e Penha 

de Águia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes, tendo 

ficado registado que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Freixeda do Torrão, 

Quintã de Pêro Martins e Penha de Águia não participou na votação, por ser parte interessada na proposta 

deliberada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.16. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 75/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Formas de 

apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações 

- Antena retransmissora da Vodafone instalada na Freguesia de Escalhão.---------------------------------- 

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

3.17. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 76/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Formas de 

apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações 

- Antena retransmissora da MEO instalada na Freguesia de Escalhão.------------------------------------------ 




