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EDITAL N.º 37-VPCM/2020 

PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES  

Reunião ordinária de Câmara Municipal de 7 de outubro de 2020  

 

 ----------- NELSON REBOLHO BOLOTA, Vice-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 7 de outubro de 2020, 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 20 de agosto 

de 2020 - aprovada por unanimidade dos presentes; ------------------------------------------------------------  

 ----------- Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 2 de 

setembro de 2020 - aprovada por unanimidade dos presentes; ---------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 491/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 – Protocolo de Cooperação entre o 

Município de Figueira de Castelo Rodrigo e a Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, 

S.A. (Altice Portugal) - aprovada por unanimidade dos presentes; -----------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 492/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 - Prorrogação do prazo para 

aceitação das competências na área da Educação, cfr. Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e 

Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto 

- aprovada por maioria dos presentes; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA N.º 493/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 – Ação Social Escolar – Ano letivo 

2020/2021 – 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, 7 de outubro de 2020 . 

 

O Vice-Presidente da Câmara, 

 

 

 

(Nelson Rebolho Bolota) 

(CM) 
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