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Ata da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal do Concelho de Figueira de 

Castelo Rodrigo, realizada no dia quatro 

de janeiro de dois mil e vinte e três. 

 

   

 ------- Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, pelas quinze horas e 

dez minutos, neste edifício dos Paços do Município, comigo, Ana da Conceição Reigado Aguilar 

Ribeiro, Assistente Técnica desta Câmara Municipal, compareceram os Senhores Carlos Manuel 

Martins Condesso, Presidente da Câmara, Alfeu Miguel Ferreira Nascimento, Vice-Presidente da 

Câmara, Lígia Paula Varela Teixeira Lopes, Paulo José Gomes Langrouva e Nelson Rebolho 

Bolota, Vereadores Efetivos, para a realização de uma reunião ordinária, com a seguinte ordem 

de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------- Período Antes da Ordem do Dia:  -------------------------------------------------------------------------  

 ------- Assuntos de interesse geral para o Município. --------------------------------------------------------  

 ------- Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Propostas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Proposta N.º 1/2023-PCM/MANDATO 2021-2025 – Constituição do Fundo Fixo para o ano 

de 2023; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Proposta N.º 2/2023-PCM/MANDATO 2021-2025 – Liberação de caução – Empreitada de 

adaptação da antiga Escola Primária, Casa da Cultura, Auditório, Biblioteca e Posto de Turismo; 

 ------- Proposta N.º 3/2023-PCM/MANDATO 2021-2025 – Liberação de caução – Empreitada de 

Acabamentos e arranjos à adaptação da antiga Escola Primária, Casa da Cultura, Auditório, 

Biblioteca e Posto de Turismo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------- Período Antes da Ordem do Dia  -------------------------------------------------  

 ------- O Senhor Presidente da Câmara deu início à reunião, saudando e agradecendo a 

presença de todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------- Assuntos de interesse geral para o Município: --------------------------------------------------------  

 ------- O Senhor Presidente da Câmara desejou a todos um Feliz Ano de 2023, que seja um ano 

cheio de muita saúde, prosperidade, muitos sucessos e que traga mais qualidade de vida a 



�

�

�

�

�

��

todos os figueirenses residentes aqui ou noutros concelhos. Todos sabem que este ano vai ser 

um ano imprevisível, face à conjuntura atual, em que se pode antever um ano difícil, 

principalmente pelo facto de a guerra ainda não ter abrandado. E desejo de todos que esta 

guerra termine o mais breve possível e que tudo volte à normalidade na vida das pessoas. 

Quando existe uma guerra todas as populações e a economia mundial sofrem com isso. Mas é 

para isso que existem os governantes, para que nas horas de maiores crises respondam de forma 

adequada na resolução das situações, no sentido de atenuarem os constrangimentos que daí 

possam advir.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deseja que no ano de 2023 o concelho de Figueira se desenvolva na medida do possível, 

e que a paz volte à Ucrânia. Pois já existe em Figueira um número considerado de Ucranianos 

que se deslocaram para cá a fugirem da guerra, todos estão a trabalhar e bem inseridos na 

sociedade, é bom que todos sintam que estão na sua terra. -------------------------------------------   

 -------- O Senhor Presidente solicitou aos Senhores Vereadores uma alteração de um parágrafo 

no Edital, referente à Proposta N.º 186/2022-PCM/MANDATO 2021-2025 – Alargamento 

excecional horários em período de eventos para o ano de 2023 – Edital N.º 37. ----------------  

 -------- -Os estabelecimentos comerciais poderão praticar horário de encerramento até às 4:00 

horas às sextas e sábados de todas as semanas até ao final do ano de 2023 e durante os 

períodos festivos e eventos nas datas já elencadas no referido Edital.  -----------------------------  

 -------- O qual foi aceite por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------   

 -------- O Senhor Presidente informou que pela primeira vez o Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo foi considerada uma autarquia familiarmente responsável. O Município encontra-se 

reconhecido entre o grupo dos mais amigos das famílias a nível nacional, devido às medidas 

adotadas para proteção e benefício das famílias. ---------------------------------------------------------  

 -------- O referido galardão foi atribuído em resultado do estudo promovido pela Associação 

Portuguesa de famílias numerosas. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente informou que as obras do Ecoparque em Castelo Rodrigo já 

retomaram o seu normal curso, tendo-se verificado um avanço significativo das obras. Já foi 

colocado o gradeamento e ao nível da colocação de pavimento também se tem verificado 

um grande avanço. Espera que estas obras terminem no mais curto espaço de tempo. ---    

 -------- O Senhor Presidente informou que vão iniciar o mais breve possível as obras referentes à 

requalificação do Canil Municipal, ao abrigo de uma candidatura já existente e que ainda 

conseguiram levar a cabo, pois já tinham expirado todos os prazos para o seu avanço, mas 

ficou o compromisso com a CCDRC darem início a essas obras. -------------------------------------  

 -------- Esta requalificação é necessária, pois o Canil Municipal desde que foi construído nunca 

foi sujeito a melhorias e devido a isso encontra-se em elevado estado de degradação. Esta 
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intervenção considera-se necessária no sentido de proporcionar melhores condições para os 

animais que ali se encontram. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Senhor Presidente mais informou que a Câmara Municipal já entregou as Bolsas de 

Estudo a 16 estudantes do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo que ingressaram no ano 

anterior no Ensino Superior. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Este ano, as Bolsas de Estudo atribuídas pela autarquia tiveram um aumento de 8%, valor 

este que não era aumentado desde o ano de 2011. -------------------------------------------------------  

 ------- As referidas Bolsas de Estudo foram entregues agora porque no entender deste Executivo 

faz muito mais sentido os alunos receberem este apoio no início, pois é no início que os alunos 

mais necessitam.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Também já foram entregues todos os apoios referentes à natalidade, os apoios ao setor 

agrícola e empreendedorismo. Todos os processos que deram entrada nos últimos meses do 

ano de 2022 e já estavam avaliados, foram pagos na totalidade. ------------------------------------  

 ------- O Senhor Presidente ainda informou que mais uma vez se cumpriu a tradição e acendeu-

se a Fogueira de Natal, onde se pode ver o encontro e a união entre as pessoas, num clima de 

convívio com música de Natal a acompanhar, onde se juntou um número considerável de 

Figueirenses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Também no final do ano teve lugar no Largo Serpa Pinto um espetáculo de Fogo de 

Artificio no sentido de darem as boas vindas ao novo ano de 2023. ---------------------------------  

 ------- Ainda decorreu no dia 22 de dezembro no Auditório do Pavilhão dos Desportos, o Sarau 

de Natal do Coro Juvenil da Paróquia de Figueira de Castelo Rodrigo, que proporcionou 

momentos de alegria e fez as delícias dos Figueirenses. ---------------------------------------------------  

 ------- A Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo foi distinguida com o Selo de 

Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano relativo ao ano de 2022, atribuído pela 

Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, o que o deixa muito descansado, pois a 

água que se consome em Figueira tem um selo de qualidade da ERSAR. -------------------------  

 ------- Esta iniciativa visa distinguir as entidades gestoras que se destacaram pelo bom 

desempenho nos serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas 

residuais urbanas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Também decorreu uma reunião do Concelho Local da Ação Social à qual presidiu a 

Senhora Vereadora Lígia Lopes onde foi apresentado o Plano Municipal para a Igualdade de 

Género e Não Discriminação, que foi aprovado em Reunião de Câmara. ------------------------  

 ------- Tendo findado a Época Natalícia foram 25 dias em que o Largo Serpa Pinto se encheu de 

luz, cor e alegria com diversas atividades natalícias. Foram muitos os visitantes que tiveram a 

oportunidade de participar nesta iniciativa, com diversos eventos natalícios, que permitiram 
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trazer felicidade e alegria a toda a população, projetando Figueira, mais alem dinamizando a 

economia local, o balanço é muito positivo. ------------------------------------------------------------------    

 -------- O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra a quem dela fizer bom uso. ------------  

 -------- Tomou a palavra o Senhor Vereador, Paulo José Gomes Langrouva, cumprimentando 

todos os membros presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Vereador desejou a todos os Figueirenses residentes aqui ou noutro concelho, 

Um Bom Ano de 2023, repleto de muita saúde, harmonia, paz e que todos tenham muita 

prosperidade nas suas vidas. Que o ano de 2023 seja um ano profícuo em termos de 

concretizações pessoais, profissionais e empresariais. -----------------------------------------------------  

 -------- Ao executivo desejou que o ano de 2023 seja um ano profícuo, que consiga trazer mais 

investimentos e haja mais dinamização da economia local. -------------------------------------------   

 -------- Todos sabem que o ano de 2023 vai ser um ano difícil para todos devido a toda a 

conjuntura económica derivada do prolongamento da guerra, a situação de COVID a 

aumentar, mas são as vicissitudes normais para o momento na vida das pessoas.  -----------  

 -------- Desejou a todos Um Bom Ano de 2023. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Vereador referiu que em relação ao retorno das obras do Ecoparque em Castelo 

Rodrigo espera que se consiga concretizar essa empreitada tão importante para o 

descongestionamento do trânsito na Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo. Deseja que desta vez 

as obras venham a ser concluídas no mais curto espaço de tempo e que esta obra venha a ser 

uma alavanca para a dinamização da economia local no sentido de trazer mais pessoas ao 

território. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere às obras de requalificação do Canil Municipal, considera de todo 

importante que se realizem essas obras no sentido de serem criadas mais condições para o bem 

estar dos animais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Para terminar desejou a todos um Bom Ano de 2023, cheio de saúde, com dinâmica e 

determinação e que seja um ano profícuo para todos os Figueirenses e para o Concelho.    

 -------- Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara agradecendo a intervenção do Senhor 

Vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere às obras do Ecoparque em Castelo Rodrigo, só a título informativo quis 

referir que este Executivo conseguiu levar por diante a candidatura que já estava prevista para 

o efeito perder os fundos comunitários. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Este Executivo vai fazer de tudo no sentido de conseguir adaptar as políticas locais às 

necessidades emergentes às situações que surgirem, ou seja, pretendem ajustar da melhor 

forma as políticas locais às necessidades das pessoas que aqui vivem. ----------------------------  
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 ------- Este Executivo vai trabalhar para as pessoas no sentido de conseguir trazer mais 

desenvolvimento e bem-estar a todos os Figueirenses. ----------------------------------------------------  

----------------------------------------------------- Ordem do Dia  -------------------------------------------------------  

 ------- Propostas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Proposta N.º 1/2023-PCM/MANDATO 2021-2025 – Constituição do Fundo Fixo para o ano 

de 2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pelo Senhor Presidente foi presente à Câmara a Proposta N.º 1/2023-PCM/MANDATO 2021-

2025, referente à Constituição do Fundo Fixo para o ano de 2023, que a seguir se transcreve: 

 ------- Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- - A entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro; ---------------  

 ------- - Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º do referido diploma, o POCAL - Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 

de fevereiro, se mantém em vigor no que respeita a matérias de controlo interno (Ponto 2.9), 

regras previsionais (Ponto 3.3) e modificações do orçamento (Ponto 8.3.1). ----------------------  

 ------- Atento o exposto, proponho que o ilustre Órgão Executivo delibere, nos termos das 

disposições legais referidas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- - A aprovação do valor de € 2.702,00 (dois mil, setecentos e dois euros) para Fundo Fixo 

do Município para o ano 2023, bem como a distribuição das verbas referidas de acordo com as 

classificações orgânicas e económicas, conforme seguidamente no mapa anexo; ----------  

 ------- - Em caso de falta ou impedimento do responsável, deverá ser promovida a substituição, 

preenchendo a competente folha de transição de fundos e dela dando conhecimento ao 

Serviço de Tesouraria do Município. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Câmara depois de analisar a presente proposta deliberou a sua aprovação por 

unanimidade.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Proposta N.º 2/2023-PCM/MANDATO 2021-2025 – Liberação de caução – Empreitada de 

adaptação da antiga Escola Primária, Casa da Cultura, Auditório, Biblioteca e Posto de Turismo. 

 ------- Pelo Senhor Presidente foi presente à Câmara a Proposta N.º 2/2023-PCM/MANDATO 2021-

2025, referente à Liberação de caução – Empreitada de adaptação da antiga Escola Primária, 

Casa da Cultura, Auditório, Biblioteca e Posto de Turismo, que a seguir se transcreve: --------  

 ------- Considerando que; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 1 – Ao vigésimo terceiro dia do mês de dezembro de 1996 foi adjudicado à empresa, José 

dos Reis Lopes & Filhos, Lda., pelo montante de 266 836,51€; --------------------------------------------  

 ------- 2 – Se encontra na entidade bancária Caixa Geral de Depósitos, o valor de 4 268,20€, para 

restituir, resultado da caução, para assegurar a garantia da empreitada, conforme informação 
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interna remetida pela Subunidade de Gestão Financeira, Contabilidade e Tesouraria desta 

autarquia, que se anexa e faz parte integrante da presente proposta; ----------------------------  

 -------- 3 – A garantia da empreitada se extinguia passados 5 anos da conclusão da mesma, a 

quantia referida no ponto anterior não foi liberada, tendo sido recentemente requerido pela 

empresa José dos Reis Lopes & Filhos a sua restituição. ---------------------------------------------------  

 -------- Tenho a honra de remeter a presente proposta à reunião de Câmara Municipal no sentido 

de deliberar, restituir por precatório cheque o valor de 4 268,20€, à empresa José dos Reis Lopes 

& Filhos, Lda., considerando que a mesma já não possui responsabilidades na referida 

empreitada sob a forma de garantia, legalmente prevista. ---------------------------------------------  

 -------- A Câmara depois de analisar a presente proposta deliberou a sua aprovação por 

unanimidade.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta N.º 3/2023-PCM/MANDATO 2021-2025 – Liberação de caução – Empreitada de 

Acabamentos e arranjos à adaptação da antiga Escola Primária, Casa da Cultura, Auditório, 

Biblioteca e Posto de Turismo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pelo Senhor Presidente foi presente à Câmara a Proposta N.º 3/2023-PCM/MANDATO 2021-

2025, referente à Liberação de caução – Empreitada de Acabamentos e arranjos à adaptação 

da antiga Escola Primária, Casa da Cultura, Auditório, Biblioteca e Posto de Turismo, que a seguir 

se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – Ao décimo primeiro dia do mês de novembro de 1997 foi adjudicado à empresa, José 

dos Reis Lopes & Filhos, Lda., pelo montante de 82 211,87€; ---------------------------------------------  

 -------- 2 – Se encontra na entidade bancária Caixa Geral de Depósitos, os valores de 454,66€ e 

482,52€, para restituir, resultado da caução, para assegurar a garantia da empreitada, 

conforme informação interna remetida pela Subunidade de Gestão Financeira, Contabilidade 

e Tesouraria desta autarquia, que se anexa e faz parte integrante da presente proposta; -  

 -------- 3 – A garantia da empreitada se extinguia passados 5 anos da conclusão da mesma, a 

quantia referida no ponto anterior não foi liberada, tendo sido recentemente requerido pela 

empresa José dos Reis Lopes & Filhos a sua restituição. ---------------------------------------------------  

 -------- Tenho a honra de remeter a presente proposta à reunião de Câmara Municipal no sentido 

de deliberar, restituir por precatório cheque os valores de 454,66€ e 482,52€, à empresa José dos 

Reis Lopes & Filhos, Lda., considerando que a mesma já não possui responsabilidades na referida 

empreitada sob a forma de garantia, legalmente prevista. ---------------------------------------------  

 -------- A Câmara depois de analisar a presente proposta deliberou a sua aprovação por 

unanimidade.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ------------------------------------- Aprovação da ata em minuta  ---------------------------------------  
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 ------- A Câmara deliberou por unanimidade de votos, que as deliberações fossem aprovadas 

em minuta nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.  

 ----------------------------------------------- ------- Encerramento  ----------------------------------------------------  

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

reunião, quando eram quinze horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente 

ata que vai ser assinada por mim, Ana da Conceição Reigado Aguilar Ribeiro, Assistente Técnica 

desta Câmara Municipal, que a secretariei e redigi, e pelo Senhor Presidente da Câmara, Carlos 

Manuel Martins Condesso.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 


