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Ata da Reunião Ordinária Pública da 

Câmara Municipal do Concelho de 

Figueira de Castelo Rodrigo, realizada no 

dia vinte e oito de novembro de dois mil 

e dezoito. 

 

   

 --------  Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, pelas dez horas 

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

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

Gomes Langrouva, Presidente da Câmara, Nelson Rebolho Bolota, Vice-Presidente da 

Câmara, Henrique Manuel Ferreira da Silva, Carlos Manuel Martins Condesso e Alfeu Miguel 

Ferreira Nascimento, Vereadores Efetivos, para a realização de uma reunião ordinária pública, 

com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------  

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

 --------  Período de antes da Ordem do Dia; ---------------------------------------------------------------------  

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

 --------  Leitura e Aprovação das Atas das Reuniões de Câmara ----------------------------------------  

 --------  Leitura e aprovação da ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal de 30 de 

outubro de 2018; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Propostas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  PROPOSTA N.º 199/2018-PCM/MANDATO 2017-2021 – Concessão de donativo à Liga 

Portuguesa Contra o Cancro no montante de 500,00 €; --------------------------------------------------  

 --------  PROPOSTA N.º 200/2018-PCM/MANDATO 2017-2021 – Emissão de certidão de 

deliberação de reconhecimento do interesse público municipal - projeto de produção 

agrícola e turismo – Quinta dos Castanheiros; -----------------------------------------------------------------   

PROPOSTA N.º 201/2018-PCM/MANDATO 2017-2021 – Apoio ao funcionamento das escolas do  
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1.º CEB, Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e Componente de Apoio à Família nas 

IPSS’s (Ano letivo 2018/2019); ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  PROPOSTA N.º 202/2018-PCM/MANDATO 2017-2021 – Proposta de fixação de seguro de 

Acidentes Pessoais para os Membros dos Órgãos Autárquicos - Mandato 2017-2021; --------  

 -------  PROPOSTA N.º 203/2018-PCM/MANDATO 2017-2021 – 17ª e 18ª alterações ao Orçamento 

e 17ª e 18ª alterações às Grandes Opções do Plano - G. O. P. - (P. P. I. - Plano Plurianual de 

Investimentos e A. M. R. – Atividades Mais Relevantes) – para ratificação; ------------------------  

 -------  Outros Assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- --------------------------------------- Período de antes da Ordem do Dia  ------------------------------  

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

dos Srs. Vereadores, da Técnica Ana Ribeiro e do público presente, que é sempre muito bem-

vindo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  O Sr. Presidente da Câmara pediu aos Srs. Vereadores para inserir na ordem de 

trabalhos a ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 07 de novembro de 2018, o que 

foi aceite por unanimidade de votos. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------  O Sr. Presidente da Câmara informou os Srs. Vereadores sobre os resultados da sua visita 

à China, foi uma visita muito profícua e promissora em relação à divulgação dos vinhos da 

Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo. Com a participação neste certame de 

vinhos em Qing Tiang, estreitaram-se laços de cooperação e amizade com todos os que o 

acompanharam, juntamente com outros Srs. Presidentes de Câmara e também o Sr. 

Deputado Dr. António Gameiro. Foram recebidos pelo Sr. Presidente da comunidade de Qing 

Tiang e a comitiva que os acompanhava. O Município de Figueira de Castelo Rodrigo já tinha 

recebido aqui no nosso Município a comitiva do nosso anfitrião, juntamente com alguns 

empresários que visitaram o Concelho e foi assim que surgiu o convite para o Município de 

Figueira de Castelo Rodrigo poder participar nesta Feira de Vinhos Internacional. Durante esta 

visita tiveram reuniões com o Sr. Presidente de Câmara de Alenquer e o Sr. Deputado da 

Assembleia da República. Também tinham agendada uma reunião com o Sr. Embaixador de 

Portugal em Pequim, mas por uma questão de agenda pessoal o Sr. Embaixador não teve 

possibilidade de participar nessa reunião. Espera que esta visita venha a trazer bons resultados 

no sentido de divulgação e promoção dos produtos da nossa região. ----------------------------  
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 --------  O Sr. Presidente mais informou que decorreu a 5.º Edição do Festival do Borrego da 

Marofa e que durante uma quinzena, os restaurantes aderentes tinham borrego na sua 

ementa. No dia 24 de novembro foi o encerramento deste Festival no Pavilhão dos Desportos, 

que decorreu com grande normalidade e bastante aderência sendo que considera muito 

profícuo a realização deste festival. ------------------------------------------------------------------------------   

 --------  O Sr. Presidente da Câmara deu conhecimento aos Senhores Vereadores que os Srs. 

Vice-Presidente Nelson Bolota e Henrique Silva estiveram presentes em representação do 

Município na Feira que decorreu em Valladolid. Considera que foi uma participação muito 

importante para a divulgação dos produtos do Concelho.  --------------------------------------------  

 --------  Também estiveram presentes no passado sábado na EcoRaya em Salamanca, sendo 

que o Município se fez representar pela Adjunta do Gabinete de Apoio ao Presidente e pela 

Chefe de Divisão do Serviço do Planeamento Ambiente e Urbanismo.  ----------------------------  

 --------  O Sr. Presidente convidou os Srs. Vereadores a participarem no Jantar de Natal da 

Assembleia Municipal, que se realizará no dia 14 de dezembro, para convívio institucional.  

 --------  Tomou a palavra o Sr. Vereador Carlos Condesso cumprimentando todos os presentes.  

 --------  O Sr. Vereador Carlos Condesso, em primeiro lugar, quer dar conhecimento de uma 

situação que lhe fizeram chegar por escrito e com registo fotográfico e questionou o Sr. 

Presidente da Câmara se tem conhecimento de que recursos humanos, que desempenham 

funções no Município, utilizando viaturas e equipamentos pertencentes ao Município, que 

estão a prestar serviços a privados. Recursos humanos do Município foram vistos a fazer serviço 

de jardinagem, como cortar sebes e limpar jardins e terrenos de casas de entidades privadas, 

o que considera uma ilegalidade grave. Gostaria que o Sr. Presidente esclarecesse a situação 

exposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  O Sr. Vereador questionou o Sr. Presidente da Câmara sobre o que está relacionado 

com o encerramento das Piscinas Municipais, pois teve conhecimento de que as Piscina vão 

encerrar. Gostaria que informasse os Srs. Vereadores do motivo que levou ao seu 

encerramento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  O Sr. Vereador congratula-se com o facto de se realizar a próxima Cimeira Ibérica, em 

2019, na cidade da Guarda. O Sr. Presidente da Câmara da Guarda lançou o repto ao Sr.  
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Primeiro-Ministro para que a próxima Cimeira Ibérica venha a ser realizada na Guarda. O Sr. 

Primeiro-Ministro acatou de bom grado a proposta apresentada e já anunciou na sua visita a 

Valladolid que a Cimeira Ibérica em 2019 se realizará na cidade da Guarda. Esta região tem 

uma baixa densidade populacional e este evento pode trazer mais visibilidade para a cidade 

da Guarda e, também, pelos benefícios que isso pode trazer a toda a região. Faz aqui um 

alerta ao Sr. Presidente da Câmara para que prepare um documento assinado por todos os 

eleitos dando a conhecer ao Sr. Primeiro-Ministro as reais necessidades existentes para o 

Município de Figueira de Castelo Rodrigo. Considera que seria muito importante para o 

Concelho, formularem um convite dirigido ao Sr. Primeiro-Ministro, no sentido de fazer uma 

visita guiada ao Concelho e desta forma poderem expor todas as necessidades e propostas 

pretendidas para o Concelho, isto se todos estiverem de acordo. Podiam elaborar o 

documento e faziam chegar esse mesmo documento ao Sr. Primeiro-Ministro. Considera que 

seria muito útil que Figueira de Castelo Rodrigo conseguisse tirar algum proveito dessa Cimeira 

Ibérica de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  Também considera que, com esta Cimeira Ibérica possa haver a possibilidade de 

estabelecer contatos no sentido de realizar parcerias com algumas entidades privadas e com 

o possível investimento dos nossos vizinhos Espanhóis. Podem ver o exemplo do Concelho de 

Pinhel, que através da Feira Ibérica de Turismo, conseguiu realizar parcerias entre Pinhel e 

Espanha, com a venda de vinhos, se fosse possível fazer isso para Figueira seria muito benéfico 

para o Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  Tomou a palavra o Sr. Vereador Alfeu Nascimento cumprimentando todos os membros 

presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  O Sr. Vereador deixou aqui algumas notas que considera importantes, sobre o possível 

encerramento dos Serviços dos CTT. Gostaria de saber em que ponto de situação se encontra 

este processo. Considera que a providência cautelar apresentada deveria ser um processo 

célere e não se está a verificar nenhum desenvolvimento. Já teve conhecimento por terceiros 

que o possível encerramento já foi prorrogado por mais um mês e meio. A CIM deveria 

disponibilizar mais informação sobre o assunto, a população não tem informação suficiente 

neste âmbito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 --------  O Sr. Vereador informou ainda que teve conhecimento que o funcionamento do Cartão 

de Saúde não está a decorrer com normalidade, pois chegou-lhe a informação que têm 

surgido muitos problemas e atrasos com a marcação de consultas. Gostaria de saber qual a 

razão para a existência deste problema, pois se este cartão é considerado uma alternativa ao 

atendimento no Centro de Saúde, deveria estar disponível para todos os Figueirenses sem 

atrasos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Em relação à situação relatada pelo Sr. Vereador Carlos Condesso, que está 

relacionada com o facto de que funcionários do Município foram vistos a prestar serviço a 

privados, quer aqui dizer que, no seu entender, essas situações não podem acontecer e os 

funcionários em causa devem ser chamados à razão, para que essas situações não se 

venham a repetir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara informando que se congratula com a 

informação dada pelo Sr. Vereador Carlos Condesso, referente à realização da próxima 

Cimeira Ibérica em 2019 na Cidade da Guarda. Assim sendo, concorda com a ideia dada 

pelo Sr. Vereador de elaborarem e apresentarem um documento, dando a conhecer a 

informação ao Sr. Primeiro-Ministro das pretensões do Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo, em que uma das prioridades é a reativação da Linha do Douro entre o Pocinho e 

Barca de Alva e poderá ser marcada uma reunião informando as pretensões deste Executivo.  

 --------  O Sr. Presidente da Câmara quis dizer que em relação ao encerramento do Edifício das 

Piscinas Municipais, a informação é correta e deve-se ao facto de se terem verificado várias 

fissuras no edifício que com o passar do tempo se têm vindo a agravar e existe a necessidade 

de avaliar e corrigir estas situações. Depois também foi detetada uma bactéria que provoca 

uma erupção cutânea e é para se evitar o agravamento destas situações e evitar mais 

problemas futuros. Depois vai aproveitar-se o encerramento para se substituir a caldeira do 

aquecimento que neste momento se torna muito dispendioso e o Município tem que fazer 

uma boa gestão dos recursos existentes, pois a despesa com esta caldeira é muito elevada, 

estes melhoramentos a realizar vão trazer benefícios no desempenho dos equipamentos. -  

 --------  Quanto à informação trazida pelos Srs. Vereadores referente à utilização dos recursos 

humanos e viaturas do Município na limpeza de sebes a particulares, o Sr. Presidente informou 

que vai indagar as circunstâncias em que isso aconteceu e não pode compactuar com essas  
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Situações. Vai tentar saber o que se passou e vai tomar as devidas diligências e proibir que isso 

se volte a repetir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  Relativamente ao encerramento dos CTT, até à data não teve conhecimento de mais 

informação, não teve contato com mais ninguém, nem teve conhecimento que se vai 

prolongar a abertura por mais um mês e meio. Está aqui a criar-se a ideia de que o Presidente 

da Câmara aquando da manifestação, sabia da entrega dos Serviços dos CTT a privados, mas 

quer informar que o Município não teve qualquer conhecimento da situação, quer aqui 

desmistificar a ideia de que o Presidente da Câmara no dia da manifestação estava a par da 

situação, mas não estava. Pois trata-se de contratos entre empresas privadas e o Município 

não tem que ter conhecimento destas situações. ----------------------------------------------------------  

 -------  Relativamente ao funcionamento do Cartão de Saúde não tem conhecimento de 

qualquer tipo de atraso nas consultas, pois fazem uma reunião trimestral e ainda não foi dado 

conhecimento de atrasos na marcação de consultas, mas vai avaliar a situação e depois 

pode trazer informação na próxima reunião.  ----------------------------------------------------------------  

 -------  Tomou a palavra o Sr. Vereador Carlos Condesso dizendo que o Sr. Presidente da 

Câmara disse aqui, que não tem conhecimento de que funcionários do Município tenham 

andado a prestar serviços a privados, mas se alguém foi fazer o serviço, alguém deu a ordem 

e se o Sr. Presidente não teve conhecimento, então houve aqui abusos por parte de alguém e 

a situação é ainda mais grave. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  Tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara informando os Srs. Vereadores que vai 

tomar as devidas diligências nesse âmbito, no sentido de saber ao certo o que se passou.   

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

 -------  Leitura e Aprovação das Atas das Reuniões de Câmara ----------------------------------------  

 -------  Leitura e aprovação da ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal de 30 de 

outubro de 2018; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------  Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a ata da reunião extraordinária da Câmara 

Municipal de 30 de outubro de 2018; ----------------------------------------------------------------------------  

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

unanimidade de votos. ------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 --------  Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 07 de 

novembro de 2018; ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 --------  Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a ata da reunião ordinária da Câmara 

Municipal de 07 de novembro de 2018; -------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------  PROPOSTA N.º 199/2018-PCM/MANDATO 2017-2021 – Concessão de donativo à Liga 

Portuguesa Contra o Cancro no montante de 500,00 €; --------------------------------------------------  

 --------  Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta N.º 199/2018-PCM/MANDATO 2017-

2021, referente à Concessão de donativo à Liga Portuguesa Contra o Cancro no montante de 

500,00 €, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Considerando ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  O pedido de donativo apresentado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro; ----------  

 --------  Que a Liga Portuguesa Contra o Cancro é uma organização da sociedade civil com 

vários objetivos dirigidos para a problemática da doença oncológica; ----------------------------  

 --------  Que a efetividade da sua ação advém, por um lado, da fundamental ação do seu 

voluntariado, que intervém quer na comunidade, quer na humanização da assistência ao 

doente oncológico e, por outro, das contribuições recebidas através de donativos que 

permitem custear os aspetos materiais de apoio ao doente e o desenvolvimento das iniciativas 

de promoção da saúde e de prevenção da doença; ----------------------------------------------------  

 --------  Que o donativo ora solicitado se destina a dar continuidade à sua missão de indiscutível 

valor social e humano; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Que no âmbito da alínea g) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro são definidas as competências dos municípios 

no domínio da saúde e da Câmara Municipal no apoio a entidades que promovam para a 

promoção da saúde e prevenção de doenças. -------------------------------------------------------------  

 --------  Assim, ao abrigo da competência atribuída à Câmara Municipal pela referida alínea u) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, proponho a atribuição de 

um donativo à Liga Portuguesa Contra o Cancro no montante de 500,00 € (quinhentos euros).  
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 -------  A Câmara depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por 

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

 -------  PROPOSTA N.º 200/2018-PCM/MANDATO 2017-2021 – Emissão de certidão de 

deliberação de reconhecimento do interesse público municipal - projeto de produção 

agrícola e turismo – Quinta dos Castanheiros; ----------------------------------------------------------------  

 -------  Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta N.º 200/2018-PCM/MANDATO 2017-

2021, referente à Emissão de certidão de deliberação de reconhecimento do interesse público 

municipal - projeto de produção agrícola e turismo – Quinta dos Castanheiros, que a seguir se 

transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  Considerando ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  O pedido de emissão de certidão de deliberação de reconhecimento de interesse 

municipal do projeto de produção agrícola e turismo – Quinta dos Castanheiros, apresentado 

por Olga Évora na qualidade de sócia-gerente da “Refúgios da Perdiz, Unipessoal, Lda.”;  

 -------  A fundamentação apresentada e os elementos entregues pela requerente 

consubstanciando o interesse económico, social e ambiental do projeto para o 

desenvolvimento do Concelho; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  Que a Quinta dos Castanheiros é classificada dentro do Parque Natural do Douro 

Internacional; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  Que os processos de candidaturas iniciados pela requerente para instalação de 

unidade de turismo em espaço e exploração agrícola e florestal associadas, preveem o 

emprego direto de cinco pessoas e impacto direto em mais de dez postos de trabalho; ---  

 -------  Que o pedido apresenta as condições necessárias de ser avaliado pela Câmara e 

Assembleia Municipais a fim de lhe ser atribuído o respetivo enquadramento; ------------------  

 -------  Propõe-se, assim, face ao exposto e em conformidade com o disposto na alínea ccc), 

conjugada com a alínea ff) do n.º1 do artigo 33º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, bem como com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5º do Decreto-lei n.º 

165/2014, de 05 de novembro, que a Câmara Municipal delibere no sentido de reconhecer o 

interesse municipal do investimento em causa e de o remeter à Assembleia Municipal de 

Figueira de Castelo Rodrigo, para os devidos efeitos. -----------------------------------------------------  
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 --------  A Câmara depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por 

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

 --------  Mais deliberou que a presente proposta fosse submetida para apreciação, discussão e 

aprovação em próxima Sessão de Assembleia Municipal. -----------------------------------------------  

 --------  PROPOSTA N.º 201/2018-PCM/MANDATO 2017-2021 – Apoio ao funcionamento das 

escolas do 1.º CEB, Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e Componente de Apoio à 

Família nas IPSS’s (Ano letivo 2018/2019);  ----------------------------------------------------------------------  

 --------  Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta N.º 201/2018-PCM/MANDATO 2017-

2021, referente ao Apoio ao funcionamento das escolas do 1.º CEB, Estabelecimentos de 

Educação Pré-escolar e Componente de Apoio à Família nas IPSS’s (Ano letivo 2018/2019), que 

a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Considerando ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Que o Município possui atribuições na área da educação, ensino e formação 

profissional, cfr. alínea d) do n.º 2 do artigo 23º no Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  A importância da educação e da formação escolar no desenvolvimento dos sistemas 

sociais, económicos e culturais do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo;  ------------------  

 --------  A estreita cooperação com a comunidade educativa, como fator imprescindível para 

melhoria contínua da educação concelhia;  -----------------------------------------------------------------  

 --------  É fundamental, pelo exposto, o apoio do Município ao Agrupamento de Escolas de 

Figueira de Castelo Rodrigo bem como às Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS) que possuem Jardins de Infância em funcionamento, tendo por base o cálculo dos 

custos com aquisição de material escolar e outros consumíveis, bem como deverá o Município 

assumir diretamente o aquecimento; ----------------------------------------------------------------------------  

 --------  Pelo exposto, ao abrigo da atribuição conferida ao Município pela alínea d) do n.º 2 do 

artigo 23º no Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,  --------------------------------------------  

 --------  a) propõe-se ao ilustre órgão executivo, deliberação no sentido de aprovar a atribuição 

das verbas infra às entidades acima referidas:   --------------------------------------------------------------  

 --------  A- Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo (Escolas do 1.ºciclo e jardins 

de Infância): € 8.000,00; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------  B- Casa de Freguesia de Escalhão: € 2.200,00; ------------------------------------------------------  

 -------  C- Fundação Dona Ana Paula: € 6.000,00. -----------------------------------------------------------  

 -------  b) Mais se propõe que, para além da aprovação da concessão dos apoios financeiros 

descritos no valor total de € 16.200,00 (dezasseis mil e duzentos euros), seja aprovado o 

fracionamento dos valores em duas prestações, distribuídas conforme quadro infra:---------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 -------  c) Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, propõe-se, ainda, a remessa da 

presente proposta à Assembleia Municipal para efeitos de autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------  Mais deliberou que a presente proposta fosse submetida para apreciação, discussão e 

aprovação em próxima Sessão de Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  

 -------  PROPOSTA N.º 202/2018-PCM/MANDATO 2017-2021 – Proposta de fixação de seguro de 

Acidentes Pessoais para os Membros dos Órgãos Autárquicos - Mandato 2017-2021; --------  

 -------  Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta N.º 202/2018-PCM/MANDATO 2017-

2021, referente à Proposta de fixação de seguro de Acidentes Pessoais para os Membros dos 

Órgãos Autárquicos - Mandato 2017-2021, que a seguir se transcreve: -----------------------------  

 -------  Considerando o disposto no artigo 17.º do Estatuto dos Eleitos Locais, aprovado pela Lei 

n.º 29/87, de 30 de junho, na sua atual redação, que estabelece que todos os eleitos têm 

direito a um seguro de acidentes pessoais mediante deliberação do respetivo órgão, que 

fixará o seu valor; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
Agrupamento de 

Escolas 

Casa de 

Freguesia 

de Escalhão 

Fundação D. Ana 

Paula 
Totais 

Dezembro de 

2018 
€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 3.500,00 

Janeiro de 

2019 
€ 7.000,00 € 1.200,00 € 4.500,00 € 12.700,00 

Total € 8.000,00 € 2.200,00 € 6.000,00 € 16.200,00 
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 --------  Considerando que este seguro se destina a acautelar eventuais acidentes pessoais que 

ocorram no desempenho das funções autárquicas ou por causa delas (denominados 

acidentes profissionais); ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Considerando que para os membros dos órgãos executivos em regime de 

permanência, o valor do seguro não pode ser inferior a 50 vezes a respetiva remuneração 

mensal, cfr. n.º 2 do referido artigo 17º do Estatuto dos Eleitos Locais; -------------------------------  

 --------  Nesta conformidade, ao abrigo do disposto no artigo 17.º da Lei n.º 29/87, de 30 de 

junho, na sua atual redação, propõe-se à Câmara Municipal a aprovação dos valores infra 

discriminados referentes ao Seguro de Acidentes Pessoais relativo aos membros do órgão 

executivo e a remessa da presente proposta ao órgão deliberativo, para efeitos de fixação 

dos valores, respeitantes a esse órgão: --------------------------------------------------------------------------  

 

 

Pessoas seguras 

Morte ou 

invalidez 

permanente 

por 

acidente 

Desp. Trat. 

Transp. 

Sanitário e 

Repatriamento 

por acidente 

Incapacidade 

temporária 

por 

internamento 

hospitalar 

Incapacidade 

temporária 

por acidente 

Despesas 

de funeral 

por 

acidente 

Autarcas a 

tempo inteiro 

(Presidente) 

150.000,00 € 

(sem 

franquia) 

15.000,00 € 

(sem franquia) 

50,00 € 

(franquia de 3 

dias) 

50,00 € 

(franquia de 3 

dias) 

5.000,00 € 

Autarcas a 

tempo inteiro 

(Vice-

Presidente) 

120.000,00 € 

(sem 

franquia) 

12.000,00 € 

(sem franquia) 

50,00 € 

(franquia de 3 

dias) 

50,00 € 

(franquia de 3 

dias) 

5.000,00 € 

Autarcas a 

tempo parcial 

com funções 

executivas 

(Vereador) 

75.000,00 € 

(sem 

franquia) 

7.500,00 € 

(sem franquia) 

30,00 € 

(franquia de 3 

dias) 

30,00 € 

(franquia de 3 

dias) 

5.000,00 € 
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Autarcas a 

tempo parcial 

sem funções 

executivas 

(Vereadores) 

50.000,00 € 

(sem 

franquia) 

5.000,00 € 

(sem franquia) 

30,00 € 

(franquia de 3 

dias) 

30,00 € 

(franquia de 3 

dias) 

5.000,00 € 

Autarcas a 

tempo parcial 

sem funções 

executivas 

(Membros da 

Assembleia 

Municipal) 

30.000,00 € 

(sem 

franquia) 

3.000,00 € 

(sem franquia) 

30,00 € 

(franquia de 3 

dias) 

30,00 € 

(franquia de 3 

dias) 

3.000,00 € 

 

 

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

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

 -------  Mais deliberou que a presente proposta fosse submetida para apreciação, discussão e 

aprovação em próxima Sessão de Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  

 -------  PROPOSTA N.º 203/2018-PCM/MANDATO 2017-2021 – 17ª e 18ª alterações ao Orçamento 

e 17ª e 18ª alterações às Grandes Opções do Plano - G. O. P. - (P. P. I. - Plano Plurianual de 

Investimentos e A. M. R. – Atividades Mais Relevantes) – para ratificação; ------------------------  

 -------  Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta N.º 203/2018-PCM/MANDATO 2017-

2021, referente à 17ª e 18ª alterações ao Orçamento e 17ª e 18ª alterações às Grandes 

Opções do Plano - G. O. P. - (P. P. I. - Plano Plurianual de Investimentos e A. M. R. – Atividades 

Mais Relevantes) – para ratificação, que a seguir se transcreve: --------------------------------------  

 -------  Considerando o conteúdo dos documentos anexos à presente proposta, cujo conteúdo 

se dá aqui por integralmente reproduzido, --------------------------------------------------------------------  

 -------  Proponho, nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, que sejam aprovadas as alterações acima referenciadas. ---------------------  

 -------  Tomou a palavra o Sr. Vereador Carlos Condesso dizendo que se abstém nesta 

proposta, porque quem está no poder é que tem conhecimento dos procedimentos 

necessários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------  Tomou a palavra o Sr. Vereador Alfeu Nascimento Dizendo que se abstém nesta 

proposta, porque quem está no poder é que tem conhecimento dos procedimentos 

necessários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

maioria de votos, contando com três votos a favor, um do Sr. Presidente da Câmara, um do Sr.  

Vice-Presidente da Câmara Nelson Bolota e um do Sr. Vereador Henrique Silva e duas 

abstenções dos Srs. Vereadores Carlos Condesso e Alfeu Nascimento. -----------------------------   

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

 --------  Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte sete de novembro de 2018. ---------------------  

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

sete de novembro de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 --------  Operações Orçamentais: 781.833,52 € (Setecentos e oitenta e um mil e oitocentos e 

trinta e três euros e cinquenta e dois cêntimos).  -------------------------------------------------------------  

 --------  Operações não Orçamentais: 123.935,69 € (Cento e vinte e três mil e novecentos e trinta 

e cinco euros e sessenta e nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ------------------------------------- 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.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara dando a palavra ao público presente.  

 --------  Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Rodrigo, Sr. Pedro 

Miguel Morgado Darei, dizendo que veio a esta reunião, no sentido de informar dos perigos 

existentes na Zona Industrial de Castelo Rodrigo. Quer informar o executivo para o perigo 

existente no pavimento degradado nos arruamentos e passeios de toda a Zona Industrial, 

alertar também para a altura dos ramos das árvores que têm que ser cortados, pois quem 

passa naquela zona com camiões é muito difícil a circulação dos mesmos. Também quer 

alertar em relação ao saneamento, que não existe naquela zona e considera que essa 

situação tem que ser resolvida. -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara agradecendo os alertas trazidos pelo Sr. 

Pedro Darei e informou que vai tomar as diligências necessárias para a resolução dos 

problemas aqui apresentados.--------------------------------------------------------------------------------------      



 

 

 

 

 

 

 

 

14 

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

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

quando eram onze horas e doze minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

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

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

Gomes Langrouva.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 


