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Gabinetes de Assessoria e Apoio Direto à Presidência 

Gabinete de Apoio ao Presidente 

 

EDITAL N.º 24-PCM/2020 

PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES  

Reunião ordinária de Câmara Municipal de 28 de maio de 2020  

 ----------- 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 28 de maio de 2020, deliberações que foram aprovadas em minuta 

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

 ----------- Pelo Senhor Presidente foi solicitada a inserção, na Ordem de Trabalhos para 

aprovação, da ata da reunião de Câmara Municipal de 30 de abril de 2020 e da Proposta n.º 

435/2020 – “Levantamento de restrições no que respeita à realização de feiras e mercados e 

reabertura do Mercado Municipal e isenção de pagamento das taxas de ocupação devidas”, 

o que foi aprovado por unanimidade; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 431/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 – 8ª alteração ao Orçamento da 

Despesa de 2020 e 8ª alteração às Grandes Opções do Plano -   G. O. P. - (P. P. I. - Plano 

Plurianual de Investimentos e A. M. R. - Atividades Mais Relevantes) 2020 - para ratificação – 

aprovada por maioria; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 432/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 – Prorrogação da Declaração de 

Situação de Alerta de âmbito Municipal pelo Presidente da Câmara Municipal de Figueira de 

Castelo Rodrigo e ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil – Ratificação 

de Despachos – aprovada por unanimidade; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 433/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 - Medidas organizacionais e controlo 

das distâncias de segurança para a realização de cerimónias fúnebres Situação de 

Calamidade – Ratificação de Edital – aprovada por unanimidade; ---------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 434/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 - Prestação de contas do ano 

económico de 2019 – aprovada por maioria; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 30 de abril 

de 2020 – aprovada por unanimidade; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 435/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 - Levantamento de restrições no que 

respeita à realização de feiras e mercados e reabertura do Mercado Municipal e isenção de 

pagamento das taxas de ocupação devidas – 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. -------------------  
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Figueira de Castelo Rodrigo, 28 de maio de 2020 . 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

(Paulo José Gomes Langrouva) 
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