Acta da Reunião Ordinária Pública da
Câmara Municipal de Figueira Castelo
Rodrigo, realizada no dia vinte e um de
Abril de dois mil e oito.
------ Aos vinte e um dias do mês de Abril do ano de dois mil e oito, pelas quinze horas e cinco
minutos, neste edifício dos Paços do Município, comigo, Ana da Conceição Reigado Aguilar
Ribeiro, Assistente Administrativa desta Câmara Municipal, compareceram os Srs. Dr. António
Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da Câmara, Prof. Arelindo Gonçalves Farinha, VicePresidente, Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira, e Prof. Henrique Manuel Ferreira da Silva,
Vereadores Efectivos, para a realização de uma reunião ordinária pública. -------------------------Faltou o Sr. Vereador, Carlos Alberto Nunes Panta. -------------------------------------------------------------------------- Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara pediu autorização aos Srs. Vereadores para inserir na ordem de
trabalhos a proposta n.º 04 – VCM / 2008, a qual foi aceite por unanimidade dos membros
presentes. ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Assuntos Diversos ---------------------------------------------------- Atribuição de um apoio Financeiro – Escola Básica do 2.º Ciclo de Figueira de
Castelo Rodrigo – Visita de Estudo dos alunos do 6.º ano de escolaridade ao Planetário de
Lisboa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela Sr.ª Vereadora foi presente à Câmara a Proposta n.º 01 - VCM / 2008, referente à
atribuição de um Apoio Financeiro – Escola Básica do 2.º Ciclo de Figueira de Castelo Rodrigo
– Visita de Estudo dos alunos do 6.º ano de escolaridade ao Planetário de Lisboa, que a seguir se
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Com o fim de proporcionar o desenvolvimento cultural sustentado dos alunos da Escola
Básica do 2º Ciclo de Figueira de Castelo Rodrigo, aliando o aspecto lúdico ao do conhecimento
de novas terras e novas gentes, proponho a atribuição, a essa Escola, de um apoio financeiro no
montante de € 890,00 (oitocentos e noventa euros), tendente a comparticipar nos custos do
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transporte da visita de estudo dos alunos do 6.º ano de escolaridade ao Planetário de Lisboa, no
próximo dia 08 de Maio. ----------------------------------------------------------------------------------Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta. ---------------------------A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos dos membros presentes. -----------------------------------------------------------Mais deliberou que a mesma fosse aprovada em minuta.-----------------------------------------Atribuição de um Apoio Financeiro – Escola Básica do 3.º Ciclo de Figueira de
Castelo Rodrigo – Visita de Estudo dos alunos da disciplina de Geografia dos 10.º e 11.º
anos de escolaridade e da disciplina de Filosofia dos 10.º ano de escolaridade as Grutas de
Mira de Aire e ao Santuário de Fátima. -----------------------------------------------------------------Pela Sr.ª Vereadora foi presente à Câmara a proposta n.º 02 – VCM / 2008, referente à
Atribuição de um Apoio Financeiro – Escola Básica do 3.º Ciclo de Figueira de Castelo Rodrigo
– Visita de Estudo dos alunos da disciplina de Geografia dos 10.º e 11.º anos de escolaridade e
da disciplina de Filosofia dos 10.º ano de escolaridade as Grutas de Mira de Aire e ao Santuário
de Fátima, que a seguir se transcreve. --------------------------------------------------------------------Com o fim de proporcionar o desenvolvimento cultural sustentado dos alunos da Escola
Secundária com 3º Ciclo de Figueira de Castelo Rodrigo, aliando o aspecto lúdico ao do
conhecimento de novas terras e novas gentes, proponho a atribuição, a essa Escola, de um apoio
financeiro no montante de € 450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), tendente a comparticipar
nos custos do transporte da visita de estudo dos alunos da disciplina de Geografia dos 10.º e 11.º
anos de escolaridade e da disciplina de Filosofia do 10.º ano de escolaridade ao Maciço Calcário
Estremenho (Grutas de Mira de Aire) e ao Santuário de Fátima (Igreja da Santíssima Trindade),
no próximo dia 30 de Abril. -----------------------------------------------------------------------------Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos dos membros presentes. ----------------------------------------------------------Mais deliberou que a mesma fosse aprovada em minuta. ------------------------------------------Atribuição de um Apoio Financeiro – Escola Básica do 2.º Ciclo de Figueira de
Castelo Rodrigo – Comparticipação nos custos do transporte para a Universidade de
Aveiro para participação na “ Competição Nacional de Matemática”. ------------- -------
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------ Pela Sr.ª Vereadora foi presente à Câmara a proposta n.º 03 – VCM / 2008, referente ao
Apoio Financeiro – Escola Básica do 2.º Ciclo de Figueira de Castelo Rodrigo –
Comparticipação nos custos do transporte para a Universidade de Aveiro para participação na “
Competição Nacional de Matemática”, que a seguir se transcreve. -------------------------- ----------Com o fim de proporcionar o desenvolvimento cultural sustentado dos alunos da Escola
Básica do 2º Ciclo de Figueira de Castelo Rodrigo, aliando o aspecto lúdico ao do conhecimento
de novas terras e novas gentes, proponho a atribuição, a essa Escola, de um apoio financeiro no
montante de € 450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), tendente a comparticipar nos custos do
transporte para a Universidade de Aveiro de alunos daquela Escola a fim de participarem na
“Competição Nacional de Matemática”, que decorrerá no próximo dia 29 de Abril. --------------Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta. ---------------------------- A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos dos membros presentes. ----------------------------------------------------------- Mais deliberou que a presente proposta fosse aprovada em minuta. ------------------------- Atribuição de Subsídio para Visitas de Estudo.------------------------------------------------ Pela Sr.ª Vereadora foi presente à Câmara a proposta n.º04 – VCM / 2008, referente à
Atribuição de Subsídio para Visitas de Estudo, que a seguir se transcreve: --------------------------O Município de Figueira de Castelo Rodrigo em estreita colaboração com o Agrupamento
de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo, vem implementando políticas educativas, que
consubstanciam uma definitiva aposta na Escola como meio de incremento da modernidade e
desenvolvimento integral dos nossos alunos. ----------------------------------------------------------Considerando que é fundamental apostar na função educativa, formativa e lúdica da escola,
com o objectivo último de preparar os nossos jovens para as exigências de uma sociedade
global, cada vez mais competitiva e tecnológica. ------------------------------------------------------Proponho que seja aprovada a concessão do apoio financeiro no montante de € 4,400,00
(Quatro mil e quatrocentos euros) ao Agrupamento de Figueira de Castelo Rodrigo, para custear
as despesas de transporte com visitas de estudo, que vão ser levadas a efeito nos meses de Maio
e Junho de 2008, pelos alunos do Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos do Agrupamento. ------------------Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta. -----------------------
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-------A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos dos membros presentes. -----------------------------------------------------------Mais deliberou que a presente proposta fosse aprovada em minuta. --------------------------Semana Cultural – 18 a 26 de Abril de 2008. ---------------------------------------------------Pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara foi presente à Câmara a Proposta n.º 018 – VPCM /
2008, referente à Semana Cultural – 18 a 26 de Abril de 2008, que a seguir se transcreve:
------Considerando a importância do continuo investimento na cultura, como entendimento da
produção do saber, bem como à sua perpetuação pela transmissão desse saber de uma geração à
outra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a organização pela Figueira, Cultura e Tempos Livres, E.M., da Semana
Cultural – “Ler, crescer para ser” – nos dias 18 a 26 de Abril de 2008, que conta com a feira do
livro, exposições, sessões culturais e acções de divulgação e promoção várias. ------------------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 valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros).
------A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos dos membros presentes. ---------------------------------------------------------Organização de Actividades – “Escolas de Futebol – Encontro de Figueira”. -----------Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 019 – VPCM / 2008,
referente à Organização de Actividade Escolas de Futebol - Encontro de Figueira, que a seguir
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Associação de Futebol da Guarda, dentro do seu plano de
intervenção/formação, promove para o escalão 8 – 10 anos uma actividade denominada
“Encontros de Futebol”, com objectivo possibilitar a todas as crianças do nosso Distrito a
oportunidade de praticar futebol como um desporto de recreação, tempo livre e formação,
utilizar as aprendizagens de praticas do futebol para uma formação integral da criança, a
aquisição de hábitos de educação, higiene e estudo, que lhe possam ser úteis no futuro como
membros activos da sociedade e descobrir talentos e formá-los de maneira a criarmos bases para
as futuras equipas do Distritos e do futebol nacional. -------------------------------------------
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------Considerando que a Associação de Futebol da Guarda remeteu um convite ao Município de
Figueira de Castelo Rodrigo tendente a albergar o supra mencionado encontro contando com
participação de 30 equipas, num total de aproximadamente 400 atletas, oriundas de todo o
Distrito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------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 dos membros presentes. ----------------------------------------------------------- Apoio Financeiro – União Figueirense a Norte. ------------------------------------------------Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 020 – PCM / 2008, referente
ao Apoio Financeiro – União Figueirense a Norte, que a seguir se transcreve: --------------------À semelhança dos anos anteriores, tendo em consideração os serviços prestados ao
Concelho pela União Figueirense a Norte, com sede no Grande Porto, proponho que seja
atribuído o apoio financeiro de 2.000,00€ (dois mil euros). ----------------------------------------- A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos dos membros presentes. ----------------------------------------------------------- Apoio Financeiro – Associação de Caçadores de Reigada. --------------------------------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 029 – PCM / 2008, referente à
Atribuição de um Apoio Financeiro – Associação de Caçadores de Reigada, que a seguir se
transcreve: ------------------------------- ----------------------------------------------------------------------Considerando o pedido de apoio financeiro, solicitado pela Associação de Caçadores de
Reigada, em Ofício datado de 9 de Abril de 2008, tendente ao auxilio à aquisição de 400 coelhos
bravios, para repovoamento da sua reserva de caça, orçamentado em 6.000,00€. -------Considerando a importância da contínua aposta na cinegética como verdadeiro veículo de
atracção turística, constituindo esta uma mais valia, motor de desenvolvimento e fixação de
segunda habitação com a recuperação de imóveis devolutos das nossas freguesias. --------------Proponho que seja aprovado a um apoio financeiro no montante de € 3.000,00 (três mil
euros), para o fim mencionado. ---------------------------------------------------------------------
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-------A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos dos membros presentes. -----------------------------------------------------------Apoio Financeiro – Ginásio Clube Figueirense – Secção Desportiva. ---------------------Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 030 – PCM / 2008, referente ao
Apoio Financeiro – Ginásio Clube Figueirense – Secção Desportiva, que a seguir se transcreve:
------Considerando o pedido de apoio financeiro, solicitado pelo Ginásio Clube Figueirense –
Secção Desportiva, em Ofício datado de 3 de Abril de 2008, tendente ao auxilio nos custos da
manutenção do Campo de Treinos do Rodelo. ----------------------------------------------------------Considerando que este Campo é utilizado por vários atletas, inclusive os adstritos às
escolinhas de futebol da Figueira, Cultura e Tempos Livres, E.M.. ----------------------------------Proponho que seja aprovado um apoio financeiro no montante de € 2.000,00 (dois mil
euros), para o fim mencionado. ---------------------------------------------------------------------------A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos dos membros presentes. --------------------------------------------------------------------------------------Aprovação da Acta em minuta ----------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade de votos, que fosse esta acta 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 Senhor Presidente da Câmara 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 da Conceição Reigado Aguilar Ribeiro, Assistente Administrativa desta Câmara
Municipal, que a secretariei e redigi, e pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. António
Edmundo Freire Ribeiro.
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