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Ata da Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal do Concelho de 

Figueira Castelo Rodrigo, realizada no 

dia vinte e nove de março de dois mil e 

dezanove 

 

--------Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove pelas quinze horas e trinta 

minutos, no Auditório da Casa da Cultura, comigo, Lucília de Jesus Patrício Velho, Assistente Técnica da 

Câmara Municipal, compareceram os Senhores Deputados para a realização de uma sessão 

extraordinária da assembleia Municipal, convocada de acordo com  os n.ºs 1 e 2 do artigo 28.º da Lei n.º 

75/13, de 12 de setembro, conjugada com os n.ºs 1 e 2 do artigo 26.º do Regimento da Assembleia 

Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Senhor Feliciano Pereira Martins, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu início aos 

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Ao efetuar a chamada, verificou-se a ausência dos Senhores Deputados: --------------------------------------

----- - José Maria Quadrado Tondela;----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ - Francisco Costa Santa Comba;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ - Porfírio Brito Amaro, Presidente da Junta de Freguesia de Mata de Lobos;--------------------------------------- 

--------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal comunicou a justificação dos Senhores 

Deputados Municipais, José Maria Quadrado Tondela e de Francisco Costa Santa Comba, por razões 

particulares inadiáveis, assim como do Senhor Porfírio Brito Amaro, Presidente da Junta de Freguesia de 

Mata de Lobos, por motivos de saúde.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida procedeu-se à abertura desta sessão extraordinária da assembleia municipal de 

Figueira de Castelo Rodrigo, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------- 

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

--------1. Período de Intervenção Aberto ao Público--------------------------------------------------------------------------------- 

--------2. Período da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------2.1. Correspondência recebida e outras informações; -------------------------------------------------------------------- 

--------2.2. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 247/2019-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 n.º 

20/2019 e Decreto-Lei n.º 22/2019, ambos de 30 de janeiro de 2019.--------------------------------------------------------- 
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--------2.3. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 248/2019-PCM/MANDATO 2017-2021, 

Acordo de regularização de dívida no âmbito do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro.----------------------- 

--------2.4. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 13/AMFCR/2017-2021, Taxa Turística 

Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------1. Período de Intervenção Aberto ao Público:--------------------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, o Senhor 

Fernando Costa Osório e o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, 

desde o minuto 01:53 até ao minuto 15:49.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal tomou a palavra, para explicar 

que era uma sessão extraordinária e que não havia Período de Antes da Ordem do Dia, mas que ia abrir 

ali um, eventualmente, pois tinha havido eventos que se tinham feito e acontecimentos que se tinham 

realizado. Como tal, iria dar a palavra aos Senhores Deputados se entendessem, Antes da Ordem do Dia, 

de poderem tecer algumas considerações de âmbito geral.-------------------------------------------------------------------

--------Para além do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, 

interveio a Senhora Deputada Municipal, Mónica Isabel da Costa Marques, o Senhor Deputado 

Municipal, Luís Ricardo Beato Pereira, o Senhor Deputado Municipal, José Orlando Sousa Mano e o 

Senhor Segundo Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, António Mário Aguilar Russo, desde o 

minuto 16:12 até ao minuto 38:24.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Assim, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a ler o seguinte Voto de 

Louvor:”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Bancada Parlamentar do Partido Social Democrata, vinha propor que a Assembleia Municipal de 

Figueira de Castelo Rodrigo, reunida em Sessão Extraordinária do dia 29 de março de 2019, aprovasse um 

Voto de Louvor ao Ginásio Clube Figueirense e a todos os seus atletas pela conquista do título de 

Campeão Distrital da 1ª Divisão, que engradecia o concelho.-----------------------------------------------------------------

---------A Deputada Municipal, em representação de todos os Deputados do Partido Social Democrata-----

---------Mónica Marques.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Mais disse o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, que o Voto de Louvor já tinha 

sido discutido e que todos já estariam sensibilizados e, como tal o iria colocar à votação.-------------------------

---------Colocado à votação o Voto de Louvor foi aprovado por unanimidade dos votos dos membros 

presentes, o qual se faria chegar em ofício ao Ginásio Clube Figueirense.------------------------------------------------ 

---------2. Período da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 2.1. Correspondência recebida e outras informações. -------------------------------------------------------------------

---------A seguir o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, pediu à Assembleia que fosse 

alterado o ponto 2.3 e, que passasse para o ponto 2.2 por questões logísticas, porque seria preciso caso 

fosse aprovado o acordo de regularização de dívida, um conjunto de logística que seria necessário fazer 

para ter que se entregar na segunda-feira no Tribunal de Contas. Assim, se os Senhores Deputados 

Municipais concordassem alterava-se a ordem de trabalhos e, o ponto 2.3 passava o ponto 2.2 e ponto 

2.2 passava a ponto 2.3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal perguntou, se alguém discordava com 

aquela alteração na ordem de trabalhos. Como ninguém se tinha manifestado a alteração tinha sido 

aceite.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------2.2. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 248/2019-PCM/MANDATO 2017-2021, 

Acordo de regularização de dívida no âmbito do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro.----------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, a Senhora Deputada Municipal, Mónica 

Isabel da Costa Marques, o Senhor Deputado Municipal, Luís Ricardo Beato Pereira, o Senhor Deputado 

Municipal, José Orlando Sousa Mano e o Senhor Vereador da Câmara Municipal, Carlos Manuel Martins 

Condesso, desde o minuto 40:07 até ao minuto 58:09.-----------------------------------------------------------------------------

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------Ainda interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, 

desde o minuto 58:28 até ao minuto 58:36.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal interrompeu a sessão para fazer um 

intervalo de cinco minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Após o intervalo, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal retomou os trabalhos.-------- 

--------2.3. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 247/2019-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 n.º 

20/2019 e Decreto-Lei n.º 22/2019, ambos de 30 de janeiro de 2019.-------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, a Senhora Deputada Municipal Mónica 

Isabel da Costa Marques, o Senhor Deputado Municipal, Paulo Jorge Ferreiro dos Santos, o Senhor 

Deputado Municipal, Carlos Manuel Gonçalves Almeida e o Senhor Vereador da Câmara Municipal, 

Henrique Manuel Ferreira da Silva, desde o minuto 59:48 até ao minuto 01:12:42.-------------------------------------- 

--------Nesta proposta, foram colocadas à votação e aprovadas por unanimidade dos votos dos membros 

presentes, as transferências de competências para os órgãos municipais que o Município de Figueira de 

Castelo Rodrigo não pretendia exercer no ano de 2019, que foram:--------------------------------------------------------

------- - Decreto-Lei n.º 20/2019, 30 de janeiro - Proteção e saúde animal, uma vez que o Município de 

Figueira de Castelo Rodrigo não dispunha, para já, no seu mapa de pessoal, de um veterinário municipal, 

figura imprescindível para a concretização das competências previstas naquele diploma legal;---------------

------- - Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro - Cultura, uma vez que, das listagens anexas ao presente 

diploma legal, não constavam quaisquer imóveis classificados do Estado situados no concelho de 

Figueira de Castelo Rodrigo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Mais se deliberou, comunicar tais pretensões à Direção-Geral das Autarquias Locais, no prazo 

definido, pelas mesmas disposições legais, para o efeito.------------------------------------------------------------------------ 
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--------2.4. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 13/AMFCR/2017-2021, Taxa Turística 

Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, a Senhora 

Deputada Municipal Mónica Isabel da Costa Marques, o Senhor Deputado Municipal, a Senhora 

Deputada Municipal Cristiana Amélia Nunes Mendes, o Senhor Deputado Municipal, Luís Ricardo Beato 

Pereira, o Senhor Deputado Municipal, José Orlando Sousa Mano, o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Escalhão, Paulo Jorge Caçote Gabriel e o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo 

José Gomes Langrouva, desde o minuto 01:13:08 até ao minuto 01:39:17.------------------------------------------------ 

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------Ainda no âmbito desta proposta interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

Feliciano Pereira Martins, desde o minuto 01:39:37 até ao minuto 01:39:49.------------------------------------------------ 

--------De seguida ainda houve as intervenções do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

Feliciano Pereira Martins e do Senhor Vereador da Câmara Municipal, Henrique Manuel Ferreira da Silva, 

desde o minuto 01:39:51 até ao minuto 01:42:54.----------------------------------------------------------------------------------- 

---------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade de votos dos membros presentes, que a 

presente ata fosse aprovada em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 50.º, do Regimento da Assembleia 

Municipal e do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro. --------------------------------------------------- 

--------- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia declarou encerrada a 

sessão, quando eram dezassete horas e cinquenta minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada por mim, Lucília de Jesus Patrício Velho, Assistente Técnica da Câmara Municipal, que a 

secretariei e redigi, e pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, Feliciano Pereira Martins. --------------- 


