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Ata da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal do Concelho de Figueira 

Castelo Rodrigo, realizada no dia oito 

de janeiro de dois mil e catorze. 

 

 ------ Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, pelas catorze horas e 

quarenta e cinco minutos, neste edifício dos Paços do Município, comigo, Otelinda Maria 

Maldonado Camelo Ferreira, Coordenadora 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, Dr. António Edmundo 

Freire Ribeiro, Vereadores Efetivos, para a realização de uma reunião ordinária. -------------  

 ------ Faltou por motivos justificados a Senhora Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira, Vereadora 

Efetiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------ O Sr. Presidente da Câmara deu início à reunião, saudando e desejando a todos um Bom 

Ano Novo, extensivo aos familiares, fazendo votos que seja um ano proficuo em termos de 

trabalho para o bem do concelho e em prol do desenvolvimento deste concelho. --------------  

 ------ O Sr. Presidente da Câmara informou os Senhores Vereadores, que a Sr.ª Vereadora Dr.ª 

Sandra Monique Beato Pereira, o informou que não estaria presente nesta reunião, pois 

encontra-se em licença de maternidade, tendo apresentado antecipadamente justificação. --- 

 ------ O Sr. Presidente da Câmara sauda e felicita a Sr. Vereadora pelo nascimento de seu filho, 

tendo assim contribuído para o aumento da taxa de natalidade no nosso concelho, fazendo votos 

que se restabeleça e regresse para todos trabalharem em prol do desenvolvimento do concelho.  

 ------ O Sr. Presidente informou ainda os Senhores Vereadores que em relação à construção do 

novo Centro de Saúde, recebeu no passado dia 19 de Dezembro a informação da autorização da 

despesa para o início da construção do Novo Centro de Saúde, pois é um bem necessário para 

toda a população deste Concelho. ----------------------------------------------------------------------  

 ------ Usou da palavra o Sr. Vereador Dr. António Edmundo Freire Ribeiro, dizendo que 

gostaría neste início de Novo Ano de reiterar os votos de um bom mandato ao serviço das 

populações do nosso Concelho, e tratando-se de um ano de início de um novo Quadro 
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Comunitário, desejar muito sucesso ao Município na execução do Plano de Investimentos e nos 

esforços de trazer investidores e capital para o nosso Concelho. ---------------------------------  

 ------- Estamos no Inverno, tem chuvido muito e certamente que a factura de tratamento de 

efluentes de saneamento pelas Águas do Zêzere e Côa vai aumentar substancialmente, 

escudando-se aquela empresa na “obrigatoriedade” do cliente do sistema separar as águas 

pluviais das águas de saneamento em momento prévio à entrada dos colectores e emissários das 

ETAR’s. Ora, sabemos que este objectivo é muito difícil de atingir, porquanto muitas são as 

casas e vivendas onde as águas das chuvas são encaminhadas pelos proprietários para as caixas 

de saneamento. Por outro lado, as AZC não tratam efectivamente essas águas, facilmente se 

demonstrando por peritagem técnica que elas correm logo para os ribeiros e linhas de água em 

dias de maior pluviosidade, pelo que perguntamos ao Sr. Presidente se vai reconhecer a 

totalidade dessas facturas ou se vai pagar parcialmente em função da água efectivamente 

comprada ao multi-sistema, e ainda, se vai prosseguir judicialmente para o reconhecimento 

dessa situação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Gostaríamos de saber se o Município é conhecedor das dificuldades que os agricultores 

estão a ter ao nível do controlo de doenças e apoios à sanidade animal e o que pensa fazer para 

apoiar os nossos agricultores na actividade pecuária. ----------------------------------------------  

 ------- O Sr. Presidente da Câmara respondeu que em relação às aguas das chuvas e o aumento 

das descargas é uma situação que muito preocupa o actual executivo, pois isso vem trazer 

encargos adicionais, numa reunião realizada entre vários municípios entenderam todos juntos, 

encetar uma ação judicial contra a empresa das Águas do Zêzere e Côa em relação á resolução 

deste problema que é comum a todos os municípios, mas são ações muito demoradas, mas que 

terão de ser tratadas. Numa última reunião ficou decidido entre todos os municípios que a partir 

daquela data as facturas enviadas aos Municípios, seriam devolvidas à empresa Águas do Zêzere 

e Côa, situação que este Município cumpre. ---------------------------------------------------------  

 ------- Em relação ao control de doenças de saúde animal, informo que temos conhecimento 

dessa dificuldade e estamos a tentar resolver esta situação da melhor forma possivel, tendo em 

conta a pertinência e a importância desta associação no nosso concelho, pois já tivemos algumas 

reuniões no sentido de solucionar esta situação, estamos a deligênciar junto das entidades 

regionais, medidas para tentar resolver o problema, mas o que o Sr. Secretário de Estado nos 
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informou foi que havia associações deste género a mais na região e que estão a tentar reduzir o 

número de ADSs em toda a região e que algumas teriam de encerrar. ---------------------------  

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

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

 ------ Proposta n.º 1/2014/VPCM/MANDATO 2013-2017 - Adesão à Rede de Judiarias de 

Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta n.º 1/2014/VPCM/MANDATO 

2013-2017, referente à Adesão à Rede de Judiarias de Portugal, que a seguir se transcreve: -  

 ------ Considerando que a Rede de Judiarias de Portugal - Rotas de Sefarad é uma associação 

com carácter público, de direito privado, que tem por fim uma atuação conjunta, na defesa do 

património urbanístico, arquitetónico, ambiental, histórico e cultural, relacionado com a herança 

judaica e que esta Rede, fundada em 2011 pretende conjugar a valorização histórica e 

patrimonial com a promoção turística, exponenciando o valor acrescentado que a presença 

judaica teve nos nossos territórios. --------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando ter esta Rede 9 Municípios, 6 Entidades Regionais de Turismo e a 

Comunidade Judaica de Belmonte como sócios fundadores, número de associados que tem 

vindo a crescer exponencialmente, contando atualmente com um total de 20 Municípios, 6 

Entidades Regionais de Turismo e 2 Comunidades Judaicas, um número de grande expressão e 

relevância que tende a aumentar.-----------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando ser pacífico o reconhecimento da presença de Judeus e de Cristãos-novos no 

concelho medieval de Castelo Rodrigo e da sua importância para o seu desenvolvimento e 

crescimento urbanístico e cultural, presença esta, alvo de um estudo académico aprofundado, por 

parte do Arq.º António Miguel Torres, Técnico Superior deste Município, que vem alicerçar em 

grande parte o interesse na adesão, do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, a esta Rede.  

 ------ Considerando o interesse que os projetos desenvolvidos por esta Rede têm para e 

promoção do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, e de uma forma geral para a valorização 

deste território de interior, e que tendem a fixar as memórias da nossa cultura, tanto numa 

perspetiva de enriquecimento sócio-cultural-religioso como numa perspetiva de potenciar um 

segmento de promoção turística de relevante interesse. --------------------------------------------  

 ------ Proponho que seja formalizado o pedido de adesão a esta Rede, em conformidade ao 

parecer exarado pelo Gabinete Jurídico e Contencioso, contante na Informação Interna n.º 37 
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LP/2013, de 17 de dezembro, nos termos previstos e constantes da alínea t), do número1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com respeito, a par, do disposto no artigo 6.º 

dos Estatutos da Rede de Judiarias de Portugal que faz pender a admissão, deste pedido formal 

formulado por escrito pela Câmara Municipal, ratificado posteriormente pela respetiva 

Assembleia Municipal, aceitando sem reservas os estatutos da associação, comprometendo-se 

assim igualmente a suportar o encargo corresponde à sua quotização anual de 1.500,00€, 

montante fixado pela Assembleia-Geral da Rede. -----------------------------------------------  

 ------- O Sr. Vice-Presidente usou da palavra para informar o executivo que tiveram uma reunião 

com o Sr. Jorge Patrão, que é o Presidente desta associação, desta rede de judiarias, ele ficou 

muito admirado com os vestígios judaicos existentes no nosso concelho, disse que apesar de 

estarmos fora desta rede, somos um dos concelhos com mais vestígios judaicos,  que nem 

qualquer um dos concelhos que já pertence a esta rede dispõe, isto mostra a importância e a 

notariedade que a adesão do Município de Figueira de Castelo Rodrigo a esta rede pode trazer 

para o nosso concelho. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usou da palavra o Sr. Vereador Dr. António Edmundo Freire Ribeiro, para referir que nas 

reuniões tidas com a Dra. Celeste Amaro da Direcção Regional de Cultura do Centro, já tinha 

ficado patente a vantagem da adesão a esta Rede, pois existem 3 a 4 milhões de euros previstos 

para investimento, sobretudo para medidas imateriais, mas proponho ao Sr. Presidente que tente 

incluir o apoio à construção do Centro de Interpretação da Batalha de Castelo Rodrigo/Museu, 

atentos os importantes vestígios judaicos e os traços arquitectónicos do edifício doado ao 

Município para este fim, referenciados pelos Arq. Miguel Torres, da autarquia e José Afonso do 

IGESPAR. Votando a favor desta proposta.  --------------------------------------------------------  

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

inanimidade de votos dos membros presentes. ------------------------------------------------------  

 ------- Renda Mensal de uma Antena de Transmissões – Escalhão - Barca de Alva -

Ratificação de transferência de verbas – Informação da Divisão Financeira.  -----------  

 ------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Ratificação de transferência de verbas – 

Informação da Divisão Financeira, que a seguir se transcreve: -----------------------------------  

 ------- Ratificação de transferência de verbas no montante de 3.838,78€ (três mil oitocentos e 

trinta e oito euros e setenta e oito cêntimos) para a freguesia de Escalhão, referente à renda 
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mensal de uma antena de transmissões – Escalhão – Barca de Alva, conforme a Informação da 

Divisão Financeira, conforme documentação em anexo à ata. ------------------------------------  

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

inanimidade de votos dos membros presentes.-------------------------------------------------------  

 ------ Ratificação da 21.ª Alteração ao Orçamento e 18.ª Alteração às G.O.P. (P.P.I. – Plano 

Purianual de Investimentos e Actividades Mais Relevantes) – Informação da Divisão 

Financeira n.º 60/AA/2013.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Informação Interna n.º 60/AA/2013, referente 

à Ratificação da 21.ª Alteração ao Orçamento e 18.ª Alteração às G.O.P. (P.P.I. – Plano 

Purianual de Investimentos e Actividades Mais Relevantes), de acordo com as normas 8.3.1. e 

8.3.2. do P.O.C.A.L. - Plano Oficial de Contabilidade Autárquicas Locais, para o presente ano 

de 2013, conforme informação em anexo à ata. -----------------------------------------------------  

 ------ Usou da palavra o Sr. Vereador António Edmundo Freire Ribeiro, dizendo que verificou 

que se retiraram verbas previstas para a Pista de Atletismo no Estádio Municipal. Concordo com 

a alteração, mas apelo ao Sr. Presidente para que não deixe de lado a construção de uma Pista de 

Atletismo para valorização do Complexo do Estádio Municipal, permitindo uma utilização 

maior e aproveitando ainda para melhorar a rede de drenagem de águas envolvente do Campo de 

Jogos, logo que haja apoios para o Desporto e equipamentos Desportivos. Votando a favor desta 

proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

inanimidade de votos dos membros presentes.-------------------------------------------------------  

 ------ Proposta n.º 2/2014/VPCM/MANDATO 2013-2017 – Constituição da Comissão de 

Vistorias e Vistorias Prévias - Referente aos artigos 65º e 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta n.º 2/2014/VPCM/MANDATO 

2013-2017, referente à Constituição da Comissão de Vistorias Prévias - Referente aos artigos 

65º e 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que a seguir se transcreve: --------  

 ------ Considerando as competências atribuídas aos Municípios pelo Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro. -----------------------------------------------  
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 ------- Considerando que no atinente às condições especiais de licenciamento ou comunicação 

prévia para utilização de edifícios ou suas frações e utilização e conservação do edificado, se 

torna necessário proceder à nomeação de uma Comissão de Vistorias e Vistorias Prévias 

composta, no mínimo, por três técnicos, a designar pela Câmara Municipal, dos quais pelo 

menos dois devem ter habilitação legal para ser autor de projeto, correspondente à obra objeto 

de vistoria, segundo o regime da qualificação profissional dos técnicos responsáveis pela 

elaboração e subscrição de projetos. ------------------------------------------------------------------  

 ------- Assim e em face da necessidade de atualizar a constituição destas referidas Comissões, 

propõe-se que seja aprovada a seguinte constituição da nova Comissão de Vistorias e Vistorias 

Prévias, em cumprimento do disposto no número 2, do artigo 65.º e número 1, do artigo 90.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação: --------------------------------------------------  

 ------- - Arq. António Miguel Torres, que presidirá à Comissão; ----------------------------------  

 ------- - Arq. Jorge Humberto Branco, membro efetivo, --------------------------------------------  

 ------- - Eng.º Rui Marques Inácio, membro efetivo; ------------------------------------------------  

 ------- - Eng.ª Laura Cristina Besteiro, membro suplente. ------------------------------------------  

 ------- Mais se propõe, tendo em consideração as razões previamente evocadas, que se considere 

revogada a nomeação ocorrida em Proposta n.º 25 – PCM/2006, em reunião de Câmara 

Municipal realizada no dia 3 de abril. ----------------------------------------------------------------  

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

unanimidade de votos dos membros presentes. -----------------------------------------------------  

 ------- Libertação de garantia bancária – Concurso Público- “Fornecimento de Aquisição de 

Ecopontos” - Informação n.º 19/NB/2013 da Divisão Financeira.  --------------------------  

 -------  Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Informação Interna n.º 19/NB/2013, referente 

à Libertação de Garantia Bancária, referentes ao Concurso Público – Fornecimento de Aquisição 

de Ecopontos”, à empresa, Resopre – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, S.A., 

conforme informação em anexo à ata -----------------------------------------------------------------  

 ------- Usou da palavra o Sr. Vereador Dr. António Edmundo Freire Ribeiro, sugerindo ao 

Executivo que se interesse por continuar o trabalho iniciado da valorização dos Ecopontos dos 

sítios mais emblemáticos e nas freguesias, preferencialmente, incluídos numa candidatura da 

regeneração Urbana. Votando a favor desta proposta. ---------------------------------------------  
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 ------ A Câmara depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por 

unanimidade de votos dos membros presentes. ------------------------------------------------------  

 ------ Proposta n.º 1/2014/PCM/MANDATO 2013 – 2017 – Deslocação a Wissous.  -----  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta n.º 1/PCM/MANDATO 2013 - 2017, 

referente à Deslocação a Wissous, que a seguir se transcreve: ------------------------------------  

 ------ Considerando que o Município recebeu o convite formal para estar presente na cerimónia 

VOEUX 2014, a ser levada a efeito pela Mairie de Wissous na segunda quinzena de janeiro;  

 ------ Considerando a geminação que une os dois Municípios; -----------------------------------  

 ------ Propõe-se: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Que seja dada autorização ao Senhor Presidente para representar o Município na referida 

cerimónia. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Usou da palavra o Sr. Vereador Dr. António Edmundo Freire Ribeiro, dizendo que vota a 

favor e pede ao Sr Presidente que seja portador de cumprimentos ao Sr Roy-Chevalier e a toda a 

comunidade figueirense em Wissous, na região de Paris. ------------------------------------------  

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

unanimidade de votos dos membros presentes.  -----------------------------------------------------  

 ------ Resumo Diário da Tesouraria de sete de janeiro de 2014. ------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara o resumo diário da tesouraria de sete de janeiro 

de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Operações Orçamentais: 3.566.387,35 € (Três milhões quinhentos e sessenta e seis mil 

trezentos e oitenta e sete euros e trinta e cinco cêntimos). -----------------------------------------  

 ------ Operações não Orçamentais: 97.362,06 € (Noventa e sete mil trezentos e sessenta e dois 

euros e seis cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------ Usou da palavra o Sr. Vereador Dr. António Edmundo Freire Ribeiro, para alertar o 

executivo que verificou, que para efeitos fiscais ainda consta como sendo presidente da direção 

da Fundação D. Ana Paula, gostaria pois, de ver esta situação resolvida e o libertassem dessa 

função que já não corresponde à actual realidade e é também imcompatível com as suas funções 

actuais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ ------------------------ Aprovação da ata em minuta -----------------------------------------  
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 ------- 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 quinze horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada por mim, Otelinda Maria Maldonado Camelo Ferreira, Coordenadora Técnica desta 

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

José Gomes Langrouva.  

  

 


