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Ata da Reunião Ordinária Pública da 

Câmara Municipal do Concelho de 

Figueira de Castelo Rodrigo, realizada no 

dia vinte e três de outubro de dois mil e 

dezanove. 

 

   

 -------- Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, pelas dez horas e 

vinte cinco minutos, neste edifício dos Paços do Município, comigo, Ana da Conceição Reigado 

Aguilar Ribeiro, Assistente Técnica desta Câmara Municipal, compareceram os Srs., Paulo José 

Gomes Langrouva, Presidente da Câmara, Nelson Rebolho Bolota, Vice-Presidente da Câmara, 

Henrique Manuel Ferreira da Silva, Carlos Manuel Martins Condesso e Alfeu Miguel Ferreira 

Nascimento, Vereadores Efetivos, para a realização de uma reunião ordinária pública, com a 

seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ---------------------------------------------- Ordem de Trabalhos  ---------------------------------------------  

 -------- Período de antes da Ordem do Dia;  ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propostas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA N.º 343/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Parecer para realização da prova “3º 

Raid TT Vinhos Beira Interior”, requerida pelo Município de Pinhel a pedido do Clube Escape Livre;

 -------- PROPOSTA N.º 344/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – 13ª, 14ª e 15ª alterações ao 

Orçamento e 13ª, 14ª e 15ª alterações às Grandes Opções do Plano - G. O. P. - (P. P. I. - Plano 

Plurianual de Investimentos e A. M. R. – Atividades Mais Relevantes) – para ratificação; -----  

 -------- PROPOSTA N.º 345/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 - Emissão de parecer para constituição 

de compropriedade - prédio rústico (artigo matricial n.º 3683), sito na Freguesia de Mata de 

Lobos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- PROPOSTA N.º 346/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Ratificação de certidões emitidas 

para constituição de compropriedades ao abrigo do disposto no artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 

2 de setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. ------------  

 ------- Outros Assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- --------------------------------- Período de antes da Ordem do Dia  ------------------------------------  

 ------- O Sr. Presidente da Câmara deu início à reunião, saudando e agradecendo a presença 

dos Srs. Vereadores, da Técnica Ana Ribeiro e do público presente. --------------------------------  

 ------- O Sr. Presidente da Câmara congratulou-se com a indigitação da Dr.ª Ana Mendes 

Godinho, cabeça de lista pelo partido socialista pelo círculo da Guarda nas últimas eleições, 

agora como Ministra do Trabalho da Solidariedade e da Segurança Social e da Dr.ª Rita Cunha 

Mendes, oriunda do Distrito da Guarda, como Secretária de Estado da Ação Social. Uma 

Secretaria de Estado que terá a sua sede a funcionar na Guarda. Obviamente que isto é uma 

boa notícia, por isso congratula-se com o facto de o governo ter tomado a decisão, de pelo 

menos uma Secretaria de Estado funcionar na Guarda. O novo Governo tomará posse no 

próximo sábado e demonstra que existe uma preocupação para com o nosso território, 

desconcentrando serviços, no Distrito da Guarda, numa área de relevante importância para a 

nossa população. A ambas desejamos os maiores êxitos na condução destas pastas, que agora 

lhe serão confiadas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Sr. Presidente da Câmara informou que no próximo dia 25 de outubro, na próxima sexta-

feira, serão os anfitriões do 8.º Encontro de Desporto Sénior Intermunicipal. Este encontro foi 

organizado pelo Município de Figueira de Castelo Rodrigo, através da Academia Sénior 

Figueirense, baseia-se na prática desportiva e convívio social. Este encontro conta com 

aproximadamente 500 seniores, oriundos de vários Municípios, desde Celorico da Beira, Fornos 

de Algodres, Mêda, Guarda, Foz Côa e Freixo de Espada à Cinta. A Academia Sénior Figueirense 

também participou nos últimos dois encontros que se realizaram em Gouveia e Seia, e 

naturalmente, desta vez Figueira será um bom anfitrião e certamente contribuirá com a sua 

forma de estar e acolher bem, que marcará pela diferença no acolhimento aos Seniores que 

visitarão o nosso Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Sr. Presidente mais informou, em relação à realização do 4.º Festival das Sopas e Migas, 

que mais uma vez voltou a ser um êxito, com bastante adesão das pessoas que quiseram 

participar e que no seu entender contribuiu para o desenvolvimento da economia local. 

Agradeceu a todos os que quiseram participar neste evento e também a todos os funcionários 
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do Município que durante este fim-de-semana estiveram envolvidos na preparação do referido 

evento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Carlos Condesso cumprimentando o Sr. Presidente, os Srs. 

Vereadores bem como a Técnica do Município, Ana Ribeiro e o público aqui presente. ----  

 -------- O Sr. Vereador disse que é com muita satisfação que recebem o público, que se mostra 

interessado por os assuntos que são presentes a Reunião de Câmara, gostaria que mais pessoas 

estivessem presentes, por isso mais uma vez solicita ao Executivo, para que as Reuniões de 

Câmara se venham a realizar nas freguesias do Concelho, no sentido de as pessoas poderem 

participar mais ativamente nas Reuniões de Câmara, sem terem de se deslocar ao Município.   

 -------- O Sr. Vereador disse, quanto à constituição do novo governo, que tomará posse no 

próximo sábado, para além da Dr.ª Rita Mendes, Secretária de Estado da Segurança Social e a 

Dr.ª Ana Mendes Godinho, temos também a Dr.ª Ana Abrunhosa, natural da Mêda, que ficará 

com uma pasta importantíssima. O Distrito da Guarda terá muito a ganhar com estas Ministras. 

Espera que estas novas Ministras, não venham a fazer como outros Ministros em governos 

anteriores, que também eram do Distrito, e depois de tomarem posse esquecem-se do território. 

A Dr.ª Ana Abrunhosa conhece bem o território do Interior e as necessidades existentes, como 

ninguém, pois foi Presidente da CCDR, conhece os autarcas, conhece bem o nosso território e 

as necessidades. Todos sabem que a Dr.ª Ana Abrunhosa vai ser uma Ministra de todo o País, 

não uma Ministra do Interior, muito menos do Distrito da Guarda. Todo o Interior vai ficando cada 

vez mais despovoado e cada vez mais pobre, um território abandonado, quase sem esperança, 

é o que está a acontecer no nosso País. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Sr. Vereador também deseja as maiores felicidades aos novos deputados que tomaram 

posse e que vão fazer parte da Assembleia da República. Referiu-se ao facto de não ter sido 

eleito para deputado da Assembleia da República, mas, está ciente que daria um bom 

deputado, mas, não foi assim que os eleitores quiseram, preferiram eleger o deputado do 

partido socialista. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Sr. Vereador quis ainda fazer uma breve referência em relação às políticas que tem 

vindo a ser adotadas pelo Executivo, considerando que já estão há seis anos à frente dos 

destinos do Concelho e o que aconteceu nestes seis anos foi muito pouco, a economia local 

tem vindo a cada ano que passa, cada vez mais a definhar. Há uns tempos atrás foi anunciado 

um grande investimento com a abertura da Fábrica dos Lacticínios da Marofa, mas que depois 

isso não veio a acontecer. Mas, o que é certo, é que não se deslocam para cá serviços, a 
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economia local tem vindo a definhar a cada dia que passa. Nestes últimos anos não se tem 

vindo a verificar nenhum tipo de desenvolvimento no Concelho. O único investimento que se 

tem verificado no Concelho tem sido só a criação de emprego na Câmara Municipal, isto é 

sinal de que a economia local não existe. Destes seis anos de governação deste Executivo, 

muito haveria para dizer, mas gostaria que o Sr. Presidente da Câmara repensasse os destinos 

deste Concelho. Gostaria que direcionasse o próximo orçamento para o apoio ao 

desenvolvimento da economia local, seja a nível do pequeno comércio, seja a nível da indústria 

ou do apoio às IPSSs do Concelho, no sentido de manter o pouco comércio que ainda existe, 

para que não venha a encerrar. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Dá o exemplo de outros Municípios que são da mesma dimensão e que têm outra 

dinâmica na criação de emprego, em que os seus Munícipes não estão só à espera dos 

empregos da Câmara Municipal. Mas, isto não é só de hoje, a culpa é de quem tem gerido a 

Câmara Municipal, pois já em Executivos anteriores também era assim. Mas, acredita que se 

houvesse outra dinâmica e mais incentivos, para as pessoas poderem criar o seu próprio 

negócio, hoje o concelho estaria muito melhor. O Sr. Presidente sabe isso melhor do que 

ninguém, pois o Sr. Presidente da Câmara, quando veio para a Câmara, era funcionário do 

Centro de Emprego, onde desempenhou funções vários anos e conhece bem a situação que 

aqui apresenta. A natalidade no concelho é baixa, no ano anterior nasceram apenas 19 

crianças e os idosos vão desaparecendo, considera que isso é uma situação preocupante para 

todo o Concelho. O Sr. Presidente agora, pode agarrar-se a estas três pessoas que vão tomar 

posse no novo governo, que foram eleitas pelo Partido Socialista e pertencem ao nosso Distrito, 

para se poder valer de outras políticas de incentivos que possam levar ao desenvolvimento do 

nosso Concelho, no sentido de ainda se poder inverter este ciclo. -----------------------------------  

 ------- O Sr. Vereador quer ainda chamar a atenção para um painel informativo, existente no 

Lago Serpa Pinto, que já algum tempo que se encontra tapado com um plástico, pensa que 

esteja com alguma avaria, mas o painel daquela forma não dá nada bom aspeto, ou tentam 

arranjar ou retiram, assim não dá boa impressão para o Município. ---------------------------------   

 ------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Alfeu Nascimento cumprimentando o Sr. Presidente, os Srs. 

Vereadores, bem como a Técnica, Ana Ribeiro e o público aqui presente. ----------------------  

 ------- O Sr. Vereador Alfeu Nascimento congratula-se com a nomeação de novos Ministros entre 

eles alguns naturais do Distrito da Guarda, tal como a Dr.ª Ana Abrunhosa e a Dr. Ana Mendes, 
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considera que ainda vão a tempo de poderem inverter este ciclo menos positivo e intercederem 

a favor do desenvolvimento do nosso Concelho, pois é o nosso Concelho que mais o preocupa. 

 -------- O Sr. Vereador quis ainda fazer uma breve referência quanto à abertura das Piscinas 

Municipais, em que o Sr. Presidente tinha dito numa das reuniões anteriores em que a abertura 

das Piscinas estaria para breve, para outubro, mas pelo que lhe está a parecer não deve ser 

para já. Considera que o processo devia ter sido tratado com mais celeridade no sentido de ter 

havido a preocupação com as crianças que frequentavam as atividades. Espera que a 

abertura esteja para breve, para que não venha a trazer mais constrangimentos nas atividades 

escolares das crianças do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Sr. Vereador quis mais uma vez fazer uma breve referência à aferição das balanças 

existentes em algumas freguesias do Concelho. Pois tem conhecimento que essas balanças 

ainda não foram aferidas e quando os agricultores mais precisam não estão a funcionar. 

Considera que se a Câmara pagou o serviço, tem que reclamar junto das entidades 

competentes que receberam por prestar esse serviço. ---------------------------------------------------  

 -------- O Sr. Vereador fez uma breve referência aos apoios às juntas de freguesia, considera que 

todas as juntas de freguesia devem ser apoiadas e acompanhadas com as limpezas nas 

freguesias, pois agora com a chegada das chuvas, existe essa necessidade. O Sr. Presidente de 

Câmara pode ir junto dos Presidentes de Junta no sentido de saber o que é necessário e no que 

pode prestar auxilio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Sr. Vereador considera importante que o novo orçamento para 2020 deve ser muito 

bem preparado em detrimento das funções económicas, não deixando de parte as funções 

sociais. Nas últimas eleições pode verificar que a população do Concelho está a diminuir, e com 

isso a perda de eleitores, considera que é necessário inverter este ciclo. A tendência da 

economia mundial é para sofrer uma degradação o que considera que será complicado para 

todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Henrique Silva cumprimentando o Sr. Presidente, os Srs. 

Vereadores, bem como a Técnica, Ana Ribeiro e o público presente. ------------------------------  

 -------- O Sr. Vereador saúda o governo pela indigitação que se realizará no próximo sábado, 

deseja que estes novos Ministros que pertencem ao nosso Distrito, que sintam o compromisso e 

que venham a ter uma intervenção benéfica para todo o nosso território, sem privilegiar o 

Distrito, mas que o Distrito, seja tratado em posição de igualdade para com todos os outros 

Distritos do nosso País. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ------- Tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara informando que em relação ao painel que 

se encontra no Lago Serpa Pinto, neste momento está avariado. O Executivo necessita de reunir 

para analisarem a situação, pois a sua substituição será um investimento superior a vinte mil 

euros, considera um valor exagerado, ainda vão analisar se se justifica. --------------------------  

 ------- Quanto à aplicação de novas políticas de investimento, todos estão preocupados com a 

situação, todos tem noção que é necessário fazerem alguma coisa, que tem que ser bem 

pensada no sentido de reverterem a situação. --------------------------------------------------------------  

 ------- Também estão a pensar fazer uma reunião mais alargada com os comerciantes locais, no 

sentido de ouvirem as opiniões e os contributos dos empresários do Concelho, no sentido de 

poderem inverter a situação atual. Todos sabem que não será fácil, pois esta situação já se 

alarga há vários anos, mas todos estão preocupados e empenhados em fazer o que poder ser 

feito por parte do Município no sentido de ainda poderem reverter essa situação. -----------  

----------------------------------------------------- Ordem do Dia  -------------------------------------------------------  

 ------- Propostas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- PROPOSTA N.º 343/2019-PCM/MANDATO 2017-2021- Parecer para realização da prova “3º 

Raid TT Vinhos Beira Interior”, requerida pelo Município de Pinhel a pedido do Clube Escape Livre. 

 ------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta N.º 343/2019-PCM/MANDATO 2017-

2021, referente ao Parecer para realização da prova “3º Raid TT Vinhos Beira Interior”, requerida 

pelo Município de Pinhel a pedido do Clube Escape Livre, que a seguir se transcreve: ------  

 ------- Considerando  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O requerimento e restantes documentos apresentado pelo Município de Pinhel, a pedido 

do Clube Escape Livre, para obtenção de parecer favorável à passagem, pelo concelho de 

Figueira de Castelo Rodrigo, do “3º Raid TT Vinhos Beira Interior”, a realizar entre os dias 15 e 17 

de novembro próximos, e com início e fim em Pinhel, cfr. documentos anexos à presente 

proposta cujos conteúdos se dão aqui por integralmente reproduzidos;  --------------------------  

 ------- O disposto no Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março, que confere à Câmara 

Municipal a competência para autorizar a realização, na via pública, da atividade em causa, 

cfr. artigo 8º do referido diploma, ainda que a mesma não inicie nem termine no concelho de 

Figueira de Castelo Rodrigo; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Que as informações necessárias para deferimento da autorização requerida, impostas 

pelas diversas alíneas do n.º 2 do artigo 3º do referido Decreto Regulamentar, foram 

devidamente prestadas, cfr. documentos anexos à presente Proposta; ---------------------------  
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 -------- O conteúdo da Informação Interna n.º 10987, que se anexa à presente proposta, dela 

fazendo parte integrante e cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido; ------  

 -------- Que, atendendo ao trajeto apresentado, não se vislumbram problemas com o 

escoamento de tráfego automóvel nem condicionamentos de segurança e fluidez de 

circulação, que será, certamente, verificada pela autoridade competente; --------------------  

 -------- Assim, ao abrigo da competência atribuída ao órgão executivo, pelo n.º 1 do artigo 8º do 

Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março, proponho a emissão de parecer favorável 

à passagem, pelo concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, do “3º Raid TT Vinhos Beira Interior”, 

ainda que condicionado aos pareceres favoráveis da autoridade de trânsito com jurisdição no 

território e do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. ----------------------  

 -------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Alfeu Nascimento dizendo que é a favor desta proposta, 

e considera que este tipo de passeio é uma boa iniciativa que também se poderia realizar no 

nosso Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Henrique Silva dizendo que é a favor desta proposta e 

que este passeio está incluído no Festival do Vinho. --------------------------------------------------------  

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

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

 -------- PROPOSTA N.º 344/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 - 13ª, 14ª e 15ª alterações ao 

Orçamento e 13ª, 14ª e 15ª alterações às Grandes Opções do Plano - G. O. P. - (P. P. I. - Plano 

Plurianual de Investimentos e A. M. R. – Atividades Mais Relevantes) – para ratificação. -----  

 -------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta N.º 344/2019-PCM/MANDATO 2017-

2021, referente às 13ª, 14ª e 15ª alterações ao Orçamento e 13ª, 14ª e 15ª alterações às Grandes 

Opções do Plano - G. O. P. - (P. P. I. - Plano Plurianual de Investimentos e A. M. R. – Atividades 

Mais Relevantes) – para ratificação, que a seguir se transcreve: --------------------------------------  

 -------- Considerando o conteúdo dos documentos anexos à presente proposta, cujo conteúdo 

se dá aqui por integralmente reproduzido, ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho, nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, que sejam aprovadas as alterações acima referenciadas. ----------------------  

 -------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Carlos Condesso dizendo que se abstém nesta proposta, 

pois considera que quem está a gerir os destinos do Concelho é que tem conhecimento das 

alterações necessárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Alfeu Nascimento dizendo que se abstém nesta proposta, 

pois considera que quem está a gerir os destinos do Concelho é que tem conhecimento das 

alterações necessárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 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 Nelson Bolota e um do Sr. Vereador Henrique Silva e duas abstenções 

uma do Sr. Vereador Carlos Condesso e uma do Sr. Vereador Alfeu Nascimento.  ------------  

 ------- PROPOSTA N.º 345/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 - Emissão de parecer para constituição 

de compropriedade - prédio rústico (artigo matricial n.º 3683), sito na Freguesia de Mata de 

Lobos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta N.º 345/2019-PCM/MANDATO 2017-

2021, referente à Emissão de parecer para constituição de compropriedade - prédio rústico 

(artigo matricial n.º 3683), sito na Freguesia de Mata de Lobos, que a seguir se transcreve:  

 ------- Considerando  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O requerimento apresentado para emissão de parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico sito na Freguesia de Mata de Lobos, com uma área de 

0,420000 ha, inscrito na matriz sob o artigo n.º 3683, propriedade da herança aberta por óbito 

de Francisco Quadrado Ferreira; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Que, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com 

a redação introduzida pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, “a celebração de quaisquer atos 

ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece de 

parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos prédios”, só podendo ser 

“desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento 

físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade 

da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”, conforme n.º 

2 da mesma disposição legal; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Informação Interna n.º 10834, que se anexa à presente proposta e cujo conteúdo se dá 

por integralmente reproduzido, que conclui por não se verificar inconveniente na emissão, pela 

Câmara Municipal, de parecer favorável ao requerido; -------------------------------------------------  

 ------- Pelo exposto, propõe-se à Câmara Municipal, ao abrigo da competência que lhe é 

atribuída pelo n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação introduzida 
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pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, a emissão de parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico sito na Freguesia de Mata de Lobos, com uma área de 

0,420000 ha, inscrito na matriz sob o artigo n.º 3683, propriedade da herança aberta por óbito de 

Francisco Quadrado Ferreira. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- PROPOSTA N.º 346/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 - Ratificação de certidões emitidas 

para constituição de compropriedades ao abrigo do disposto no artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 

2 de setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. -------------  

 -------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta N.º 346/2019-PCM/MANDATO 2017-

2021, referente à Ratificação de certidões emitidas para constituição de compropriedades ao 

abrigo do disposto no artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação introduzida 

pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, que a seguir se transcreve: ------------------------------------  

 -------- Considerando -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Que foram apresentados, nos serviços municipais, diversos pedidos de emissão de parecer 

favorável à constituição de compropriedade nos termos e para os efeitos do n.º 1 do art.º 54.º 

da Lei n.º 91/95 de 2 de setembro (relativa às AUGI, áreas urbanas de génese ilegal), com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, pela Lei n.º 10/2008, de 20 de 

fevereiro, pela Lei n.º 79/2013, de 26 de dezembro e pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, para 

apresentação de certidão no Cartório Notarial para a realização de escritura pública de 

partilha; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Que, por lapso, estes pedidos não foram enviados para apreciação da Câmara 

Municipal, conforme determina o n.º 1 do art.º 54.º da Lei n.º 91/95 de 2 de setembro; ------  

 -------- Que na Informação Interna, que se anexa à presente proposta, dela fazendo parte 

integrante e cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido, se encontram elencados 

todos os pedidos já apreciados que foram objeto de certidão, importando agora a ratificação 

das certidões emitidas; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pelo exposto, não se verificando qualquer inconveniente na emissão de parecer favorável 

à constituição das compropriedades (cfr. Informação Interna em anexo à presente proposta), 

objeto dos processos elencados na mesma Informação, propõe-se à Câmara Municipal, ao 

abrigo da competência que lhe é atribuída pelo n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 2 de 
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setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, a ratificação das 

certidões emitidas em cada um dos referidos processos. ------------------------------------------------  

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

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

 ------- ----------------------------------------------- Outros Assuntos  --------------------------------------------------  

 ------- Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e dois de outubro de 2019. -----------------------  

 ------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e dois 

de outubro de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------- Operações Orçamentais: 1.053.118,23 € (Um milhão e cinquenta e três mil cento e dezoito 

euros e vinte e três cêntimos).  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Operações não Orçamentais: 115.573,88 € (Cento e quinze mil e quinhentos e setenta e 

três euros e oitenta e oito cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Câmara tomou conhecimento da presente informação. ------------------------------------  

 ------- ------------------------------------- Aprovação da ata em minuta ----------------------------------------  

 ------- A Câmara deliberou por unanimidade de voto, que fosse esta ata aprovada em minuta 

nos termos do disposto do n.º 3 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 onze horas e cinco 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 secretariei e redigi, e pelo Senhor Presidente da Câmara, Paulo José Gomes 

Langrouva.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 


