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Gabinetes de Assessoria e Apoio Direto à Presidência 

Gabinete de Apoio ao Presidente  

 

EDITAL N.º 2-PCM/2019 

PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião ordinária de Câmara Municipal de 04 de janeiro de 2019  

Mandato 2017-20121 

 

 -------- PAULO JOSÉ GOMES LANGROUVA, Presidente da Câmara Municipal de Figueira de 

Castelo Rodrigo,  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Torna público, nos termos do n.º1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro as deliberações tomadas pela Câmara Municipal em reunião ordinária, do Mandato 

2017-2021, realizada no dia 04 de janeiro de 2019, deliberações que foram aprovadas em 

minuta para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 57º do mesmo diploma: ----------------------------------  

 -------- Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 7 de 

dezembro de 2018 - aprovada por unanimidade; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA N.º 213/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Alargamento de horários em período 

de eventos para o ano de 2019 – Edital - aprovada por unanimidade; ----------------------------------------  

 -------- PROPOSTA N.º 214/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Constituição do Fundo de Maneio 

para o ano de 2019 - aprovada por unanimidade; --------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA N.º 215/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Utilização de cartão de crédito e/ou 

débito como meio de pagamento, até ao valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para 

o ano de 2019 - aprovada por unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA N.º 216/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – SIADAP - Aprovação dos objetivos 

estratégicos para o biénio 2019/2020 - aprovada por maioria; ----------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA N.º 217/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Transferência e adiamento da 

transferência das competências previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto para o Município 

de Figueira de Castelo Rodrigo- aprovada por unanimidade; -----------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA N.º 218/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Proposta de abertura e de 

aprovação de caderno de encargos do procedimento de contratação de empréstimo de 

curto prazo para o ano 2019 - aprovada por maioria; ----------------------------------------------------------------  

 

Figueira de Castelo Rodrigo, 04 de janeiro de 2019. 
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O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

(Paulo José Gomes Langrouva) 
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