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Ata da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal do Concelho de Figueira 

Castelo Rodrigo, realizada no dia cinco 

de janeiro de dois mil e quinze. 

 

 ------ Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, pelas dez horas e dez 

minutos, neste edifício dos Paços do Município, comigo, Ana da Conceição Reigado Aguilar 

Ribeiro, Assistente Técnica desta Câmara Municipal, compareceram os Srs. Dr. Paulo José 

Gomes Langrouva, Presidente da Câmara, Dr. António Alberto Raposo Morgado, Vice-

Presidente da Câmara, Eng.º Nelson Rebolho Bolota o Dr. António Edmundo Freire Ribeiro e a 

Senhora Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira, Vereadores Efetivos, para a realização de uma 

reunião ordinária. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ --------------------------------- Antes da Ordem do Dia  --------------------------------------  

 ------ O Sr. Presidente da Câmara deu início à reunião, saudando e agradecendo a presença de 

todos, desejando um excelente ano de 2015, que seja um ano de grandes sucessos para o 

Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, esperando que se realizem todos os projectos em 

vista, fazendo votos para que o Concelho consiga dar um salto qualitativo em termos de 

desenvolvimento económico e em termos de desenvolvimento cultural e social. --------------  

 ------ O Sr. Presidente da Câmara informou os Srs. Vereadores, de que a ata da última reunião 

não foi distribuída nesta reunião, por não estar concluída em tempo útil, pelo que, será então 

presente na próxima reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------  

 ------ Tomou a palavra o Sr. Vereador, Dr. António Edmundo Freire Ribeiro, desejando um bom 

ano de 2015, a todo o executivo, ao município, todos os seus colaboradores e todos os 

Figueirenses, que seja um ano de muito trabalho, pois para haver sucesso tem que haver 

trabalho. O ano de 2015 será um ano em que já estarão em vigor os Novos Fundos 

Comunitários, oxalá que os consigam potênciar e trazer para o nosso território, seja a nível 

Municipal, seja a outros níveis. Por isso desejo que haja de facto esse trabalho árduo em prol do 

desenvolvimento do nosso Concelho. Mas para que isso aconteça é necessário que a vossa 

estratégia existindo, possa ter esse fio condutor de afirmação no nosso território, baseada em 

factos verdadeiros e mensuráveis, em coisas que se vejam, pois até agora o que foi feito no ano 
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anterior, que já foi todo da vossa responsabilidade, não se viu nada, nem em termos de estratégia 

nem em termos de novidade, nem em termos de algo sustentável que se afirme para o 

desenvolvimento do nosso Concelho. Depois esse erro, que foi o despedimento colectivo de 

dezenas de pessoas da Empresa Municipal, foi um mau sinal, para a economia local e agora 

vêmos pessoas a sair do Concelho, vêmos pois um Concelho com muitas dificuldades e oxalá 

que em 2015, seja um ano diferente a esse nível, que seja um ano mais atrativo com mais 

pessoas, porque senão as nossas Aldeias serão Quintas e a Vila não passará de uma Aldeia, isso 

será mal para todos, para vós que dirigem um Concelho sem vitalidade, será mal para o futuro 

de todo o Concelho, porque pode tornar-se uma situação sem retorno, em termos de 

desenvolvimento e isso será muito mau. Por isso quero desejar um bom ano, e quero que saibam 

que neste ano vamos continuar a ser construtivos em termos de oposição. Até agora sempre vos 

demos o benefício da dúvida e aprovámos todos os assuntos importantes, para não dizerem que 

a oposição não vos deixava trabalhar. Contudo há uma questão que está relacionada com a 

transparência, quer sejam os fundos disponíveis, que nunca foram presentes a nenhuma reunião 

e que deviam ser presentes a reunião todos os messes, quer seja outra documentação técnica, 

sobre dívidas, facturação não reconhecida sobre as Águas do Zêzere e Côa, quer da situação 

laboral, sobre uma série de itens, que temos vindo a questionar em várias reuniões ao longo de 

todo o ano, pois a Lei prevê que essa informação seja dada a conhecer, pois fazemos parte de um 

Órgão Colectivo Colegial. Todos somos responsáveis, vocês têm uma responsabilidade 

acrescida, pois estão a tempo inteiro, mas nós também temos uma responsabilidade menor, mas 

para sermos responsáveis temos que ter conhecimento de todas as ações, para acompanhamento 

de todas as situações do Município, até porque para o Município também é bom que haja 

transparência. Existem sites de Municípios, que apresentam muito mais elementos, dando 

conhecimento de todas as ações realizadas pelo Município, do que o nosso. Nós temos que 

colocar todas as contas, a evolução dos fundos disponíveis, para que toda a gente tenha 

conhecimento de tudo, vamos esperar que em 2015 seja regularmente prestada toda a 

informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------    

 -------  Tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara para dizer que neste novo ano vai ter a 

preocupação de prestar mais informação e que partilha da opinião do Sr. Vereador, pois também 

quer que o Concelho evolua e avance e é nesse sentido que continuamos a trabalhar e a contar 

com a colaboração dos Srs. Vereadores da oposição. Dizer ainda que os Srs. Vereadores também 
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podem contar com o Executivo e que a nossa vontade é que haja um envolvimento contínuo dos 

Srs. Vereadores. Estaremos sempre receptivos a novas ideias, sugestões e opiniões, desde que as 

estratégias sejam benéficas para o Concelho, no sentido de o dinamizar. De facto este ano, com 

os Fundos do Novo Quadro Comunitário, temos que estar bastante atentos e preparados para que 

o Município se possa candidatar a esses fundos no sentido de beneficiar todo o Concelho. --  

 ------ -------------------------------------- Ordem do Dia  ---------------------------------------------  

 ------------------------------------------  Assuntos Diversos  ------------------------------------------  

 ------ Proposta n.º 1/2015/PCM/MANDATO 2013-2017 – Constituição do Fundo Maneio 

para o ano de 2015 – Informação da Divisão Financeira n.º 20/2014.  ----------------------  

-------Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta n.º 1/2015/PCM/MANDATO 2013-

2017, referente à Constituição do Fundo Maneio para o ano de 2015 – Informação da Divisão 

Financeira n.º 20/2014, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------  

 ------  Considerando o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações que lhe 

foram introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, estabelece, no seu ponto 2.9.10. 1.11 

as regras quanto à utilização de fundo de maneio das Autarquias Locais. -----------------------  

 ------  Considerando a informação n.º 20/2014 da Divisão Financeira e de acordo com o 

dispositivo legal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Propõe-se a aprovação do valor de 2.100,00 € (dois mil e cem euros) para Fundo Maneio 

desta edilidade para o ano de 2015, bem como a distribuição das verbas referidas de acordo com 

as classificações orgânica e económica. --------------------------------------------------------------    

 ------ A Câmara depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por 

unanimidade de votos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Proposta n.º 2/2015/PCM/MANDATO 2013-2017 – Fluxos de caixa/Fundos 

Disponíveis.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta n.º 2/2015/PCM/MANDATO 2013-

2017, referente aos Fluxos de caixa/Fundos Disponíveis, que a seguir se transcreve: ---------  

 ------ Considerando o vertido na Informação da Divisão Financeira n.º 21/2014, de 31 de 

Dezembro, que faz saber sa possibilidade da utilização do saldo de gerência para cálculo dos 

fundos disponíveis, ao abrigo do previsto na alínea a), do número 3, do artigo 5.º do Decreto-Lei 

n.º 127/2012, de 21 de junho; --------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Considerando que a utilização do saldo em causa, facilita a gestão corrente das 

disponibilidades do Município, ------------------------------------------------------------------------  

 ------- Proponho que seja aprovado o Mapa de “Fluxos de caixa” em anexo e autorizada 

expressamente a opção da sua introdução no cálculo dos fundos, não carecendo este de 

aprovação do Relatório e Contas conforme ponto 2.5.3 do POCAL, uma vez que o Mapa de 

Fuxos de Caixa é um documento integrante dos documentos de prestação de contas, sendo 

competência da Câmara a sua aprovação nos termos da alínea i), do número 1, do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------  

 ------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. António Edmundo Freire Ribeiro, para dizer que se 

congratula com a apresentação do Saldo de Gerência - Mapa de Fluxos de Caixa, que pediu a 

sua apresentação durante todo o ano, diz ainda que vota a favor desta proposta. --------------  

 ------- A Câmara depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por 

unanimidade de votos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Resumo Diário da Tesouraria do dia trinta e um de dezembro de 2014. -----------  

 ------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara o Resumo Diário da Tesouraria do dia trinta e 

um de dezembro de 2014. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Operações Orçamentais: 1.518.676,02 € (Um milhão quinhentos e dezoito mil seiscentos e 

setenta e seis euros e dois cêntimos). -----------------------------------------------------------------  

 ------- Operações não Orçamentais: 116.610,26 € (Cento e dezasseis mil seiscentos e dez euros e 

vinte e seis cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Câmara tomou conhecimento da presente informação. ----------------------------------  

 ------- -------------------------------- Outros Assuntos ------------------------------------------------  

 ------- ------------------------ Aprovação da ata em minuta ----------------------------------------  

 ------- A Câmara, deliberou por unanimidade de votos dos membros presentes, que fosse esta ata 

aprovada em minuta nos termos do disposto do n.º3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------------------------------------- Encerramento  -------------------------------------------------  

 ------- Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, 

quando eram dez horas e quarenta minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada 

por mim, Ana da Conceição Reigado Aguilar Ribeiro, Assistente Técnica desta Câmara 



 5 

Municipal, que a secretariei e redigi, e pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Paulo José Gomes 

Langrouva.  

  

 


