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Gabinetes de Assessoria e Apoio Direto à Presidência 

Gabinete de Apoio ao Presidente 

 

EDITAL N.º 49-PCM/2019 

PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES  

Reunião ordinária de Câmara Municipal de 6 de novembro 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 06 de novembro 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 18 de 

setembro de 2019 - aprovada por unanimidade; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 15 de outubro 

de 2019 - aprovada por unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 348/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Definição da taxa do Imposto 

Municipal sobre Imóveis para o ano 2020 – aprovada por unanimidade; --------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 349/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Redução da taxa do Imposto 

Municipal sobre Imóveis para o ano 2020 – aprovada por unanimidade; --------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 350/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Participação no Imposto e o 

Rendimento das Pessoas Singulares (I.R.S.) para o ano de 2020 – aprovada por unanimidade;

 ----------- PROPOSTA N.º 351/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Lançamento de derrama a aplicar 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas 

do exercício de 2019 a liquidar em 2020 – aprovada por unanimidade; ----------------------------------  

----------- PROPOSTA N.º 352/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Taxa Municipal dos Direitos de 

Passagem para o ano de 2020 - aprovada por unanimidade;------------------------------------------------  

----------- PROPOSTA N.º 353/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Apoio financeiro aos Serviços Sociais 

da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, no montante de 14.000,00 € - aprovada por 

unanimidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- PROPOSTA N.º 354/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Contrato de Colaboração e de 

Comparticipação Financeira entre o Município de Figueira de Castelo Rodrigo e a Freguesia de 

Escalhão (para realização de pequenas obras na Freguesia e remodelação/reparação das 

piscinas – 5.000,00 €) - aprovada por unanimidade; --------------------------------------------------------------  

------------ PROPOSTA N.º 355/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Contrato de Colaboração e de 

Comparticipação Financeira entre o Município de Figueira de Castelo Rodrigo e a Freguesia de 

Castelo Rodrigo (para aquisição de equipamentos de limpeza de caminhos – 1.600,00 €) - 

aprovada por unanimidade; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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------------ PROPOSTA N.º 356/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Protocolo de Colaboração a 

celebrar entre o Município de Figueira de Castelo Rodrigo e a Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) - aprovada por unanimidade; ----------------------------------------------------  

------------ PROPOSTA N.º 357/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Consolidação de mobilidade 

intercarreiras e intercategorias – ratificação de despachos - aprovada por unanimidade; -------  

 ----------- 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, 08 de novembro de 2019 . 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

(Paulo José Gomes Langrouva) 
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