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Gabinetes de Assessoria e Apoio Direto à Presidência 

Gabinete de Apoio ao Presidente 

EDITAL N.º 30-PCM/2020 

PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES  

Reunião ordinária de Câmara Municipal de 9 de julho 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 9 de julho 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, da Proposta n.º 

456/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 – “Contrato de arrendamento destinado a hospedagem,

temporária, de família desalojada devido a incêndio em habitação”, o que foi aprovado por 

unanimidade dos presentes; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 28 de 

maio de 2020 e de 9 de junho de 2020 – aprovadas por unanimidade dos presentes; -------------

 ----------- PROPOSTA N.º 449/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 – Emissão de parecer para

constituição de compropriedade - prédio rústico (artigo matricial n.º 2319), sito na União das 

Freguesias de Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo – aprovada por unanimidade dos 

presentes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 450/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 – Emissão de parecer para

constituição de compropriedade - prédio rústico (artigo matricial n.º 3382), sito na União das 

Freguesias de do Colmeal e Vilar Torpim – aprovada por unanimidade dos presentes; ------------

 ----------- PROPOSTA N.º 451/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 – Emissão de parecer para

constituição de compropriedade - prédio rústico (artigo matricial n.º 4042), sito na União das 

Freguesias de Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo – aprovada por unanimidade dos 

presentes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 452/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 – Contrato-Programa a celebrar

entre o Município de Figueira de Castelo Rodrigo e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freixeda do 

Torrão para atribuição de um apoio no montante de 5.000,00 € – aprovada por unanimidade 

dos presentes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 453/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 – Prorrogação da Declaração de

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

Castelo Rodrigo – Ratificação de Despacho – aprovada por unanimidade dos presentes; ------

 ----------- PROPOSTA N.º 454/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 – Atribuição de Bolsas de Estudo -

Ano letivo 2019/2020 – aprovada por unanimidade dos presentes; -----------------------------------------
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 ----------- PROPOSTA N.º 455/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 – Dispensa do cumprimento das

condições previstas no Sistema Nacional da Defesa da Floresta contra Incêndios, para as 

edificações existentes abrangidas pelo Regime de Regularização de Atividades Económicas 

(RERAE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro – aprovada por 

unanimidade dos presentes; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 456/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 - Contrato de arrendamento 

destinado a hospedagem, temporária, de família desalojada devido a incêndio em habitação –

aprovada por unanimidade dos presentes; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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, 9 de julho de 2020. 

O Presidente da Câmara, 

(Paulo José Gomes Langrouva) 
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