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EDITAL N.º 28-PCM/2019 

PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES  

Reunião ordinária de Câmara Municipal de 19 de junho de 2019  

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

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

 ----------- Torna público, nos termos do n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

2017-2021, realizada no dia 19 de junho de 2019, deliberações que foram aprovadas em minuta 

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

 ----------- PROPOSTA N.º 288/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 - Contrato de Comodato – Cozinha 

e sala do Edifício da “Creche Nova” – aprovada por unanimidade; ---------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 289/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Alteração ao Regulamento 

Municipal de Apoio ao Setor Agrícola e ao Empreendedorismo “Figueira + Verde” e “Empreende 

+ Figueira” – Projeto – aprovada por unanimidade; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 290/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Proposta relativa ao ano 2019 sobre 

o exercício das competências transferidas para as autarquias locais no âmbito da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto e concretizada no diploma setorial: Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de 

janeiro – Educação – aprovada por unanimidade; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 291/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Proposta relativa ao ano 2019 sobre 

o exercício das competências transferidas para as autarquias locais no âmbito da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto e concretizadas nos diplomas setoriais: Decreto-Lei nº 58/2019, de 30 

de abril e Decreto-Lei nº 72/2019, de 28 de maio – aprovada por unanimidade; ---------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 292/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Proposta relativa ao exercício das 

competências transferidas para as comunidades intermunicipais no âmbito da Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto e concretizada no diploma setorial: Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro – 

Educação – aprovada por unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 293/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Proposta relativa ao exercício das 

competências transferidas para as comunidades intermunicipais no âmbito da Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto e concretizada no diploma setorial: Decreto-Lei nº 58/2019, de 30 de abril – 

Transporte em vias navegáveis interiores – aprovada por unanimidade; ---------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 294/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Apoio para publicidade desportiva 

– aprovada por unanimidade; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal foi proposta a inserção, na Ordem de 

Trabalhos, da Proposta infra, o que foi aprovado por unanimidade; --------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 295/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 - Aquisição de prédio urbano, sito na 
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Travessa de São Francisco, s/n, freguesia e concelho de Figueira de Castelo Rodrigo (artigo 

matricial n.º 639) – aprovada por maioria; ----------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que 

deverão ser publicitados no portal do Município e afixados nos lugares de estilo. -------------------  

 Figueira de Castelo Rodrigo, 19 de junho de 2019 . 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

(Paulo José Gomes Langrouva) 
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