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Acta da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal do Concelho de Figueira 

Castelo Rodrigo, realizada no dia dois 

de Abril de dois mil e sete. 

 

 ------ Ao segundo dia do mês de Abril do ano de dois mil e sete, pelas quinze horas e cinco 

minutos, neste edifício dos Paços do Município, comigo, Ana Isabel Saraiva Marques, 

Assistente Administrativa desta Câmara Municipal, compareceram os Srs. Dr. António 

Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da Câmara, Prof. Arelindo Gonçalves Farinha, Vice-

Presidente da Câmara, Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira e Prof. Henrique Manuel Ferreira da 

Silva, Vereadores Efectivos, para a realização de uma reunião ordinária.  ----------------------  

-----------------------------------------Assuntos Diversos ----------------------------------------------                               

 ------ Cancelamento de “Ordens de Pagamento”. ------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 31 – PCM /2007, que a seguir se 

transcreve:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Interrompeu-se a reunião para entrar no Salão Nobre o Sr. Vereador Carlos Alberto Nunes 

Panta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Retomando a reunião, nos assuntos da ordem do dia. ---------------------------------------  

 ------ Considerando as Ordens de Pagamento n.º 4050/2004, 2670/2004, 2673/2004, 2234/2005, 

2490/2005 e 2491/2005, até hoje, não executadas. --------------------------------------------------  

 ------ Considerando que as mesmas vêm transitando na grelha de dívidas do Município de 

Figueira de Castelo Rodrigo desde 2004. -------------------------------------------------------------   

 ------ Considerando a premência da remoção das Ordens de Pagamento não executadas do 

caderno de dívidas, sem prejuízo de ulterior apreciação da sua execução, proponho que seja 

autorizado o cancelamento das ordens supra mencionadas.  ---------------------------------------  

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

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

 ------ Libertação de Garantias. -----------------------------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 32 – PCM /2007, que a seguir se 

transcreve:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Concurso Limitado: “Arruamentos em diversas Freguesias do Concelho – Arruamentos 

em Vermiosa – 2.ª Fase” --------------------------------------------------------------------------------   

 ------- Concurso Limitado: “Arruamentos em diversas Freguesias do Concelho – Arruamentos 

em Mata de Lobos – 2.ª Fase” -------------------------------------------------------------------------  

 ------- Concurso Limitado: Arruamentos em diversas Freguesias do Concelho – Arruamentos em 

Freixeda do Torrão – 2.ª Fase” -------------------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando as Informações Internas n.º 15, 16 e 18/2007, de 15 de Março de 2007, 

referentes à libertação de garantias dos concursos limitados: “Arruamentos em diversas 

Freguesias do Concelho – Arruamentos em Vermiosa – 2.ª Fase”, “Arruamentos em diversas 

Freguesias do Concelho – Arruamentos em Mata de Lobos – 2.ª Fase” e “Arruamentos em 

diversas Freguesias do Concelho – Arruamentos em Freixeda do Torrão – 2.ª Fase”. ------  

 ------- Proponho que seja autorizada a libertação de garantias conforme ao supra mencionado.  

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

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

 ------- Prestação de contas 2006. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 33 – PCM /2007, que a seguir se 

transcreve:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, proponho que a Câmara 

Municipal aprove os documentos de prestação de contas referentes ao ano económico de 2006, a 

fim de poderem ser submetidas à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. --------  

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

de votos, com a abstenção do Sr. Vereador Carlos Alberto Nunes Panta. -----------------------  

 ------- Mais deliberou que a presente proposta fosse submetida à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Deslocamento dos “deputados” às Sessões do “Parlamento dos Jovens” na 

Assembleia da Republica.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 12 – VPCM /2007, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando que a ESB3 de Figueira de Castelo Rodrigo representará o Circulo da 

Guarda na VII Sessão Parlamentar (secundário), no dia 23 e 24 de Abril, subordinada ao tema 

“insucesso e abandono escolar” e na XXII Sessão Parlamentar (básico), no dia 14 e 15 de Maio, 
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subordinada ao tema “impacto da televisão junto dos Jovens”, no âmbito do Projecto 

“Assembleia na Escola”. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando que o Município deverá acompanhar e apoiar este tipo de acções que vão 

contribuir para elevar o nível sócio-cultural e promover a educação dos jovens para a cidadania. 

 ------ Proponho que seja autorizado o Sr. Vice-Presidente da Câmara a desenvolver os 

necessários procedimentos e a realizar as consequentes despesas naquele âmbito e de outras, 

para a realização dos mesmos fins, até ao montante de €1.000,00 (mil euros). -----------------  

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

unanimidade de votos.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Usando da palavra o Sr. Vereador Carlos Alberto Nunes Panta, e visto não se encontrar na 

sala ao início da reunião, apresentou uma reflexão, a incluir no período antes da ordem do dia, 

que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Reflexão Amendoeiras em Flor – Promoção Turística do Concelho. -----------------  

Antes da ordem do dia solicito ao Sr. Presidente da Câmara autorização para incluir uma 

reflexão e colocar algumas questões que considero pertinentes. ----------------------------------  

Surge esta minha intervenção depois da Época da Amendoeira em flor e uma vez que em 

reunião de Câmara de 22/01/2007, pela proposta do Sr. Presidente da Câmara, n.º 14-PCM/2007 

foi considerada ”a importância que revestem, para a nossa região, em termos turísticos, as 

iniciativas levadas a efeito na época das Amendoeiras em Flor. O interesse de continuar a 

promoção do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo no campo turístico” e ainda porque foi 

“autorizado o Sr. Vice-Presidente da Câmara a desenvolver os necessários procedimentos e a 

realizar as consequentes despesas naquele âmbito e de outras, para a realização dos mesmos fins, 

até ao valor de 15.000.00 €”; é ao Sr. Vice-Presidente da Câmara que solicito nos informe dos 

procedimentos que efectivamente desenvolveu, as despesas realizadas, a estratégia que seguiu 

para atingir os pressupostos da proposta acima referida e ainda que explicação tem para o facto 

desses mesmos objectivos não terem sido minimamente atingidos. ------------------------------  

Sr. Presidente da Câmara, num Concelho como o de Figueira de Castelo Rodrigo em que é 

imperativo revitalizar a economia cada vez mais empobrecida, recuperar a confiança dos agentes 

económicos a operar no Concelho e captar novos investimentos privados, assistimos mais uma 

vez à passividade deste Município e limitámo-nos a ver os autocarros passar ... para os 

municípios vizinhos. Que nos levam vantagem em termos de promoção turística. ------------  
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Não servirá de desculpa a situação de recuperação económica em que o país se encontra quando 

em Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo, Mogadouro ou Vila Nova de Foz Côa se 

vivem os mesmos problemas económicos que em Figueira de Castelo Rodrigo e onde o fluxo de 

turistas foi muito, mas mesmo muito superior. Será porque as actividades e promoção que estes 

municípios desenvolveram foram feitos para dinamizar a sua economia e ajudar a escoar os 

produtos regionais das suas gentes? -------------------------------------------------------------------  

A promoção de um Concelho no campo turístico faz-se ao longo de todo o ano, a bom exemplo 

disso estão os Municípios acima referidos e também Pinhel e Almeida com a presença deste 

último Município na Feira de Turismo de Madrid (FITUR) a merecer elogios. ----------------  

Os municípios limítrofes que vivem, volto a repetir, os mesmos problemas económicos que 

Figueira estão a desenvolver acções reais com resultados muito positivos. E Figueira, Sr. 

Presidente qual é o plano de promoção que te para o resto do ano? ------------------------------  

Se nos pautamos pela linha seguida até agora estamos a adiar o futuro de Figueira e dos seus 

jovens que esperam uma oportunidade para se manter na sua terra natal e não engrossar as 

fileiras dos que partem em busca da esperança para outras paragens. ---------------------------  

Talvez o Sr. Presidente não saiba, por andar alheado das necessidades das nossas gentes, mas 

esta terra ainda tem muitos e bons munícipes que se querem esforçar para construir um futuro 

melhor, vamos dar-lhes uma oportunidade! ---------------------------------------------------------  

 ------- O Sr. Presidente respondeu que todos os esclarecimentos solicitados lhe seriam prestados 

em devido tempo, referindo que naturalmente, tinha posição diferente da apresentada pelo 

Senhor Vereador. ----------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ------- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião quando 

eram quinze horas e vinte minutos, da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada por 

mim, Ana Isabel Saraiva Marques, Assistente Administrativa desta Câmara Municipal, que a 

secretariei e redigi, e pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. António Edmundo Freire Ribeiro.  

 


