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Ata de 19 de dezembro de 2022  

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Aos dezanove dias do mês de dezembro 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 dos n.ºs 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:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Período de Antes da Ordem do Dia 

Foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para apresentar o Voto de Pesar pelo 

falecimento do Senhor Manuel Teixeira, pai da Senhora Vereadora Lígia Lopes, em que de seguida foi feito um 

minuto de silêncio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1. Apreciação do Pedido de Suspensão de Mandato do Senhor Deputado Municipal José Maria Quadrado 

Tondela.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O pedido de suspensão foi apreciado por 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 161/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Extinção da 

Associação de Municípios do Vale do Côa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.5. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 167/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Contrato de 

delegação de competências do Município de Figueira de Castelo Rodrigo no Agrupamento de Escolas de 

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

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

3.6. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 170/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Plano Municipal 

para a Igualdade e não Discriminação.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.7. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 171/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.8. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 172/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Lançamento 

de Derrama.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.9. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 173/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Participação 

do Município no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).---------------------------------------------------- 

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

3.10. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 178/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem (TMDP).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.--------------- 
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3.11. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 179/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Contratação 

de empréstimo de médio e longo prazo para financiamento de Aquisição de Viatura de Resíduos Sólidos 

Urbanos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.12. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 182/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Adesão ao 

Regime de Tarifa Social previsto no Decreto-lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro (Regime da Tarifa Social relativa 

à Prestação dos Serviços de Águas).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

3.13. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 175/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Mapa de 

Pessoal para 2023.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

votos a favor e cinco 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.------------------------- 

3.14. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 176/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Instrumentos 

Previsionais para 2023 - Grandes Opções do Plano e Proposta de Orçamento.----------------------------------------------- 

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

votos a favor, uma abstenção e quatro votos contra, tendo ficado registado que um dos Senhores Deputados 

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

3.15. Propostas para conhecimento da Assembleia Municipal----------------------------------------------------------------------- 

Proposta n.º 149/2022 - PCM/MANDATO 2021-2025, Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários Figueirenses – Aprovação da minuta do contrato-programa.---------------------------------- 

 




