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Largo Dr. Vilhena nº1  6440 -100 Figueira de Castelo Rodrigo  

DELIBERAÇÃO 

03 de março de 2017 

Aprovada: a Ratificação de despacho Redução 

do valor da taxa de licenciamento de 

divertimento público (em espaço público); 

Aprovado: o Protocolo de Colaboração entre a 

Direção Regional de Cultura do Centro e o 

Município de Figueira de Castelo Rodrigo;  

Aprovado: o Arrendamento de imóvel para 

habitação de médico – Ratificação de contrato, 

no montante de 250,00 € (duzentos e cinquenta 

euros); 

Aprovado: o Contrato de Colaboração e de 

Comparticipação Financeira entre o Município 

de Figueira de Castelo Rodrigo e a União de 

Freguesias de Almofala e Escarigo – 

Requalificação da Casa Mortuária de Escarigo, 

no montante global de 16.846,60 € (dezasseis 

mil oitocentos e quarenta e seis euros e sessenta 

cêntimos); 

Aprovado: o Contrato-Programa a celebrar 

entre o Município de Figueira de Castelo Rodrigo 

e a Associação Sócio - Cultural Freixeda do 

Torrão, no montante de 27.000,00 € (vinte e 

sete mil euros); 

Aprovado: o Apoio financeiro à “Team Saraiva”, 

no montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos 

euros);

Aprovado: o Contrato de Colaboração e de 
Comparticipação Financeira entre o Município 
de Figueira de Castelo Rodrigo e a Freguesia de 
Castelo Rodrigo – Calçada da Fonte Romana  - 
Nave Redonda, no montante global de 
45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros); 

Aprovada: a Abertura de Procedimento Comum 
para ocupação de vários postos de trabalho da 
carreira de Assistente Técnico – Categoria 
Assistente Técnico e da carreira de Assistente  
Operacional – Categoria de Assistente 
Operacional; 

Aprovada: a Celebração de contrato de 

subconcessão do uso privativo do domínio 

público ferroviário – Imóveis em Barca de Alva; 

28 de março de 2017

Aprovada: a Ratificação de Despacho – 
Publicidade em Outdoors, com consequente 
submissão à Assembleia Municipal;

Aprovada: a Aprovação de contas do ano de 
2016 da Empresa Municipal, Figueira Cultura e 
Tempos Livres, E.M. – em liquidação, com 
consequente submissão à Assembleia 
Municipal;

Aprovado: o Relatório Final da Empresa 
Municipal, Figueira Cultura e Tempos Livres, 
E.M. – em liquidação, com consequente 
submissão à Assembleia Municipal;

Aprovada: a Ratificação dos pagamentos 
realizados por conta da reposição do equilíbrio 
da Figueira Cultura e Tempos Livres, E.M. – em 
liquidação, com consequente submissão à 
Assembleia Municipal;

Aprovado: o Projeto “Envelhecer Bem”, com 
consequente submissão à Assembleia 
Municipal;

Aprovada: a Aquisição de prédio rustico, sito na 
Trapola, freguesia de Castelo Rodrigo, concelho 
de Figueira de Castelo Rodrigo (artigo matricial 
n.º 1729), até ao valor de € 51.750,00 
(cinquenta e um mil setecentos e cinquenta 
euros);

Aprovado: o Observatório de Astronomia/
Centro de Ciência Aberta, com consequente 
submissão à Assembleia Municipal;
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