Ata da Reunião Ordinária da Câmara
Municipal do Concelho de Figueira
Castelo Rodrigo, realizada no dia oito
de abril de dois mil e treze.

------ Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, pelas quinze horas e cinco
minutos, neste edifício dos Paços do Município, comigo, Ana da Conceição Reigado Aguilar
Ribeiro, Assistente Técnica desta Câmara Municipal, compareceram os Srs. Dr. António
Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da Câmara, Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira, VicePresidente da Câmara, Sr. Carlos Manuel Martins Condesso e o Dr. José Manuel Maia Lopes
Vereadores Efetivos, para a realização de uma reunião ordinária. ------------------------------------- Não compareceu à convocatória a Senhora Vereadora, Dr.ª Maria João Almeida André.
------------------------------------- Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara deu início à Reunião, distribuindo a todos os vereadores
presentes um exemplar do último Boletim Municipal, onde se resumem as principais
deliberações com eficácia externa tomadas pelo Executivo Municipal, bem como se plasmam
alguns dos eventos com maior relevância. ----------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente informou que decorreu um encontro de Jovens Estudantes de diversas
Universidades Europeias, inseridos no Programa Intensivo ERASMUS, com o fim de
desenvolverem um trabalho de investigação, apresentando modelos de negócios de produtos
rurais, projetos de empreendedorismo (oficinas de paisagem com potencialidades para o nosso
concelho, etc). ------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais informou, que após uma cuidada análise levada a cabo pelos serviços do município,
que o nosso concelho dispõe actualmente de uma rede de Lares de 3.ª Idade, que acolhe 258
utentes e que passará a acolher 346 em breve com a construção de mais três Lares, nas
freguesias de Reigada, Vermiosa e Vale de Afonsinho, constata-se termos um serviço
insuficiente, quer para os figueirenses residentes, quer para os que saíram para fora para
residirem em outros concelhos e que agora queiram regressar. ------------------------------------------------------------------------------- Ordem do Dia -------------------------------------------------------------------------------------- Assuntos Diversos -----------------------------------------1

-------Cabimentação Orçamental. -------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Informação Interna N.º 16 / AA / 2013,
referente à Cabimentação Orçamental da Proposta n.º 58 - PCM, apresentada nesta reunião, em
que a mesma se encontra cabimentada na rubrica apresentada em anexo à ata. ----------------------A Câmara tomou conhecimento da presente informação. ----------------------------------------Delegação de Competências. ------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Informação, referente à Delegação de
Competências, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------Considerando a Delegação de Competências aprovada em Proposta n.º 1 – PCM/2011 em
reunião de câmara municipal de 10 de janeiro de 2011 e atento ao disposto no número 3, do
artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de janeiro, informo a câmara das decisões geradoras de custos ou proveitos proferidas ao
abrigo da Delegação de Competências conferida no presidente da câmara municipal, previstas
nas alíneas c), d), e), f), l), m), n), q), t), u), v), x), z), aa) e bb) do número 1; d), e), f), g), h), i),
l), e m) do número 2); b) do número 3; c) do número 4; a), b), c) e d) do número 5; d) do número
7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de janeiro, presentes no quadro em anexo à ata. ----------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da presente informação. ----------------------------------------“6.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano (P.P.I. Plano Plurianual
de Investimentos e A.M.R. – Actividades Mais Relevantes). ---------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Informação Interna N.º 15 / AA / 2013,
referente à 6.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano (P.P.I. Plano Plurianual de
Investimentos e A.M.R. – Actividades Mais Relevantes), de acordo com as normas 8.3.1. do
P.O.C.A.L.- Plano Oficial de Contabilidade Autárquica Locais, para o presente ano de 2013,
conforme documentação em anexo à ata. ------------------------------------------------------------------A Câmara, tomou conhecimento da presente informação, tendo sido aprovada a presente
alteração por unanimidade de votos dos membros presentes. -------------------------------------------Informação sobre aplicações financeiras. --------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara o Oficio datado de 19 de Março de 2013, do
Millenium BCP, referente à Informação sobre aplicações financeiras, conforme documentação
em anexo à ata. ------------------------------------------------------------------------------------------2

------ A Câmara, tomou conhecimento da presente informação e deliberou a sua ratificação por
unanimidade de votos dos membros presente. ------------------------------------------------------------ Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos para o ano 2013. ----------------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta n.º 58 – PCM / 2013, referente à, que
a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- Considerando a delegação de competência, da conservação e limpeza de valetas, bermas e
caminhos nas freguesias, previstas na alínea a), do número 2, do artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, autorizada em
sessão de assembleia municipal de 25 de Fevereiro de 2011 e aprovada em reunião de câmara
municipal de 10 de Janeiro de 2011. ----------------------------------------------------------------------- Proponho que seja aprovada a transferência, ao abrigo do supramencionado, no montante
global de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), repartidos proporcionalmente para cada freguesia do
concelho em razão da fórmula 50% da sua área e 50% da sua população, respeitando um
mínimo de transferência de 2.000,00€ (dois mil euros) a todas as freguesias independentemente
da área e população, perfazendo nesse caso total de 53.918,22€ (cinquenta e três mil, novecentos
e dezoito euros e vinte e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------ A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos dos membros presentes. ----------------------------------------------------------- Autorização de prestação de apoio Técnico – Freguesia de Almofala. -------------------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta n.º 59 – PCM / 2013, referente à
Autorização de prestação de apoio Técnico – Freguesia de Almofala, que a seguir se transcreve:
------ Consierando o pedido de apoio técnico para o acompanhamento e execução de
procedimentos concursais com vista à conservação da Rua Marquês de Andrade, solicitado pela
Freguesia de Almofala, em Ofício datado 21 de março último. ---------------------------------------- Considerando a premência da prestação deste apoio por parte do quadro técnico desta
autarquia por forma a garantir a correta execução dos procedimentos em causa, permitindo a
essa Freguesia executar os procedimentos urbanísticos necessários de acordo às normas
regulamentares e legais vigentes. --------------------------------------------------------------------------- Neste sentido, proponho que seja aprovado por este órgão, a autorização de prestação de
apoio técnico solicitada. ---------------------------------------------------------------------------------
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-------A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos dos membros presentes. -----------------------------------------------------------Resumo Diário da Tesouraria. ---------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara o resumo diário da tesouraria de 5 de abril
de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Operações Orçamentais: 2.947.950,59 € (Dois milhões novecentos e quarenta e sete mil
novecentos e cinquenta euros e cinquenta e nove cêntimos). -------------------------------------------Operações não Orçamentais: 72.686,35 € (Setenta e dois mil seiscentos e oitenta e seis
euros e trinta e um cinco cêntimos). Total de disponibilidades financeiras. -------------------------A Câmara tomou conhecimento da presente informação. ----------------------------------------------------------------- Aprovação da Ata em minuta -------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade de votos dos membros presentes, que fosse esta ata
aprovada em minuta nos termos do disposto do n.º3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99 de 18 de
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------------Encerramento -------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião,
quando eram quinze horas e quinze 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, Dr. António
Edmundo Freire Ribeiro.
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