Ata

da

Câmara

Reunião
Municipal

Extraordinária

da

do

de

Concelho

Figueira de Castelo Rodrigo, realizada no
dia vinte e seis de junho de dois mil e
dezassete.

-------- Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, pelas dez horas e trinta
minutos, neste edifício dos Paços do Município, comigo, Ana da Conceição Reigado Aguilar Ribeiro,
Assistente Técnica desta Câmara Municipal, compareceram os Srs. Dr. Paulo José Gomes Langrouva,
Presidente da Câmara, Eng.º Nelson Rebolho Bolota, Vice-Presidente da Câmara, Dr. António Alberto
Raposo Morgado, Sr. Carlos Manuel Martins Condesso e Eng.º Pedro Dinis Nunes Almeida, Vereadores
Efetivos, para a realização de uma reunião extraordinária, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------- ---------------------------------------------- Ordem de Trabalhos ----------------------------------------------------------------- Proposta n.º 645/2017-PCM/mandato 2013-2017 – Apreciação, discussão e votação das contas
consolidadas do ano de 2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------- Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara deu início à reunião, saudando e agradecendo a presença de todos.
-------- Proposta n.º 645/2017-PCM/mandato 2013-2017 – Apreciação, discussão e votação das contas
consolidadas do ano de 2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta n.º 645/2017-PCM/mandato 2013-2017,
referente à Apreciação, discussão e votação das contas consolidadas do ano de 2016, que a seguir se
transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando o disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, proponho que a Câmara Municipal approve os documentos de prestação de contas
referentes ao ano económico de 2016, correspondentes às contas consolidadas, a fim de poderem ser
submetidos à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------ Tomou a palavra o Sr. Vereador Carlos Condesso cumprimentando a todos e dizendo que gostaria
de saber se a Empresa Municipal Figueira Cultura e Tempos Livres ainda se encontra em fase de
liquidação, ou se esse processo já está concuído. -------------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara dizendo que recebeu uma notificação da
Conservatória, no sentido de apresentar toda a documentação em falta para se proceder ao
encerramento da Empresa Municipal, o que já foi entregue toda a documentação referente a todos as
procedimentos legais e está á espera de uma resposta por parte da Conservatória, para se proceder à
respetiva extinção da empresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Carlos Condesso dizendo que esta prestação de contas
consolidadas do ano de 2016, é fruto da gestão do Sr. Presidente da Câmara por isso abstem-se nesta
proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o Eng.º Pedro Dinis Nunes Almeida dizendo que se abstem nesta proposta. ---------- A Câmara depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por maioria de
votos, contando com três votos a favor, um do Sr. Presidente da Câmara, um do Sr. Vice-Presidente da
Câmara Eng.º Nelson Rebolho Bolota e um do Sr. Vereador Dr. António Alberto Raposo Morgado e duas
abstenções dos Sr.s Vereadores Carlos Manuel Martins Condesso e Eng.º Pedro Dinis Nunes Almeida.
--------- Mais deliberou que a presente proposta fosse submetida para apreciação, discussão e aprovação
em próxima Sessão de Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- Aprovação da ata em minuta --------------------------------------------------------------- A Câmara, deliberou por unanimidade de votos, que fosse esta ata aprovada em minuta nos
termos do disposto do n.º3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------- ----- Encerramento ------------------------------------------------------------------------ Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, quando
eram dez horas e quarenta 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 redigi, e pelo
Senhor Presidente da Câmara, Dr. Paulo José Gomes Langrouva. --------------------------------------------------
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