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Ata de 27 de fevereiro de 2023  

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, 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 e 2 do artigo 

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

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

Foi dada a palavra à Senhora Segunda Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, para apresentar o Voto 

de Pesar pelo falecimento do Senhor Fernando Augusto Rodrigues, Ex - Presidente da Junta de Freguesia de 

Castelo Rodrigo em que de seguida foi feito um minuto de silêncio.-------------------------------------------------------------- 

3.2. Dar conhecimento à Assembleia Municipal do Relatório Anual de Atividades e Avaliação da Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Figueira de Castelo Rodrigo referente ao ano de 2022.---------- 

Foi dado conhecimento do relatório 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 6/2023 - 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.--------------- 

3.5. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 7/2023 - 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.------------------------------------------ 

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

3.6. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 8/2023 - PCM/MANDATO 2021-2025, Transferência 

de Competências para os Órgãos Municipais no domínio da Ação Social - Prorrogação do Prazo no âmbito 

do Decreto-Lei n.º 87-B/2022, de 29 de dezembro.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.7. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 16/2023 - PCM/MANDATO 2021-2025, Alteração 

Modificativa aos Documentos Previsionais para o ano de 2023.--------------------------------------------------------------------- 

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

votos a favor e seis 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.------------------------- 

3.8. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 19/2023 - PCM/MANDATO 2021-2025, Proposta de 

deliberação e submissão à Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo - Formas de Apoio às 

Freguesias no Quadro da Promoção e Salvaguarda Articulada dos Interesses Próprios das Populações - 

Castelo Rodrigo – Protocolo de Cooperação.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 




