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Acta da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal do Concelho de Figueira 

Castelo Rodrigo, realizada no dia cinco 

de Março de dois mil e sete. 

 

 

 ------ Aos cinco dias do mês de Março do ano de dois mil e sete, pelas quinze horas, neste 

edifício dos Paços do Município, comigo, Ana Isabel Saraiva Marques, Assistente 

Administrativa desta Câmara Municipal, compareceram os Srs. Dr. António Edmundo Freire 

Ribeiro, Presidente da Câmara, Prof. Arelindo Gonçalves Farinha, Vice-Presidente da Câmara, 

Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira, Sr. Carlos Alberto Nunes Panta e Prof. Henrique Manuel 

Ferreira da Silva, Vereadores Efectivos, para a realização de uma reunião ordinária.  -------- 

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

 ------ Usando da palavra o Sr. Vereador Prof. Henrique Manuel Ferreira da Silva, solicitou à 

Câmara, se fosse possível, efectuarem a limpeza do espaço da feira logo após a sua realização, 

para que o lixo não se espalhe pela Vila. ---------------------------------------------------------- 

 ------ Pelo Sr. Presidente foi esclarecido que estavam a tomar todas as providências necessárias 

nesse sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

de trabalhos a proposta n.º 24 – PCM/2007, a qual lhe foi aceite por unanimidade. -----------  

 ------ Reconhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 24 – PCM / 2007 que a seguir se 

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

 ------ Considerando a talentosa prestação de Telmo Ramalho, num programa de televisão, tendo 

por mérito próprio sido escolhido para ir à final do “Aqui há talento”, com grande audiência na 

RTP 1, onde divulgou a sua e nossa terra, sendo por isso merecedor do nosso reconhecimento.  

 ------ Proponho aprovação deste Voto de Reconhecimento, tendo em conta o seu excelente 

desempenho que muito orgulhou os Figueirenses nos quatro cantos do mundo. ---------------  
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 ------- A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou sua aprovação por 

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

 ------- Baile de Gala e Viagem de Finalistas 2006/2007. -----------------------------------------  

 ------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 10 – VPCM / 2007, que a seguir 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Com o fim de patrocinar o enriquecimento cultural dos alunos finalistas da Escola 

Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico de Figueira de Castelo Rodrigo, aliando o aspecto 

lúdico ao do conhecimento de novas terras e novas gentes, bem como a manutenção de uma 

tradição que tem sido uma constante dos últimos anos, proponho a atribuição, a essa Escola, de 

um apoio financeiro no montante de € 1.900,00 (mil e novecentos euros). ---------------------   

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

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

 ------- Grupo Coral e Etnográfico de Figueira de Castelo Rodrigo. --------------------------  

 ------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 11 – VPCM / 2007, que a seguir 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando que o Grupo coral e Etnográfico de Figueira de Castelo Rodrigo constitui 

um dos repositórios visíveis da cultura ribacudana, representado o Concelho nos mais variados e 

distintos locais. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando que o telhado da sede deste Grupo se encontra em mau estado de 

conservação, sendo premente a sua reparação. ------------------------------------------------------  

 ------- Proponho a aprovação da atribuição de um apoio financeiro no montante de 3.000,00€ 

(três mil euros), a fim de possibilitar a reparação supra mencionada. ---------------------------  

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

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

 ------- Indemnização Sinistro – deslocação de Tampa de saneamento. ----------------------  

 ------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 22 – PCM / 2007, que a seguir se 

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

 ------- Considerando o procedimento iniciado a 8 de Novembro de 2006, pela Sociedade FULL-

CAR Rent – Aluguer de Viaturas, por requerimento, tendente à justa compensação pelos danos 

sofridos no veiculo automóvel de marca Hyundai com a matricula 66-23-PB, em virtude da 
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deslocação de uma tampa de saneamento na Avenida Sá Carneiro, no dia 24 de Outubro de 2006 

pelas 20:10 horas.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerando que o procedimento supra mencionado apurou ser procedente a pretensão da 

pela Sociedade FULL-CAR Rent – Aluguer de Viaturas. ------------------------------------------  

 ------ Considerando o orçamento da VIMORAUTO-AUTO. E CAMIOES, Lda, NIF 

502.721.634, datado de 26 de Outubro de 2006, proponho que seja autorizado o pagamento do 

montante apurado, conforme à Informação Interna n.º 2LP/2007, datada de 19 de Fevereiro de 

2007, no valor de € 3.046,32€ (três mil, quarenta e seis euros e trinta e dois cêntimos) acrescidos 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------ Aprovação das 6.ª e 7.ª Revisão de Preços da Construção e Apetrechamento das 

Piscinas Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 23 – PCM / 2007, que a seguir se 

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

 ------ Considerando as 6.ª e 7.ª Revisão de Preços, referentes à Construção e Apetrechamento 

das Piscinas Municipais Cobertas de Figueira de Castelo Rodrigo, datadas de 6 e 9 de Fevereiro 

de 2006, conforme às Informações Técnicas n.º 14 e 15/MT/2007, datadas de 19 de Fevereiro de 

2007, no valor de 2.774,84€ (dois mil, setecentos e setenta e quatro euros e oitenta e quatro 

cêntimos) e 2.728,15€ (dois mil, setecentos e vinte e oito euros e quinze cêntimos), 

respectivamente, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------------  

 ------ Proponho que sejam aprovadas as Revisões de Preços, supra mencionadas, pela Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------------------------------Aprovação da Acta em minuta ------------------------------------ 

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

acta aprovada em minuta nos termos do disposto do n.º3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99 de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ------------------------------------   

------------------------------------------- Encerramento  -----------------------------------------------  
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 ------- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião quando 

eram quinze horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada por 

mim, Ana Isabel Saraiva Marques, Assistente Administrativa desta Câmara Municipal, que a 

secretariei e redigi, e pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. António Edmundo Freire Ribeiro.  

 


