Acta da Reunião Ordinária Pública da
Câmara Municipal do Concelho de
Figueira Castelo Rodrigo, realizada no
dia quinze de Maio de dois mil e seis.

------ Aos quinze dias do mês de Maio do ano de dois mil e seis, pelas quinze horas e cinco
minutos, 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, VicePresidente 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 pública. -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Aprovação da Acta da Reunião Anterior ----------------------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes,
com dispensa de leitura pelo facto de terem sido distribuídas fotocópias da mesma com
antecedência, não tendo merecido qualquer reparo. -----------------------------------------------------------------------------------------Assuntos Diversos --------------------------------------------------- União Figueirense a Norte, apoio financeiro. --------------------------------------------------- Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 17 – VPCM /2006, referente
ao apoio financeiro à União Figueirense a Norte, que a seguir se transcreve: ------------------------ Considerando que a União Figueirense a Norte é uma Associação sem fins lucrativos que
desenvolve diversas actividades relacionadas com convívios de Figueirenses, com a divulgação
e promoção do Concelho e com a representação da Câmara em vários eventos para que é
convidada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ À semelhança dos anos anteriores, tendo em consideração os serviços prestados ao
Concelho pela União Figueirense a Norte, com sede no Grande Porto, proponho que seja
atribuído o apoio financeiro de € 1.000,00 (mil euros). --------------------------------------------
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-------A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos. ----------------------------------------------------------------------------------------Serviços Sociais – Orçamento 2006, pedido de comparticipação.---------------------------Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 18 – VPCM / 2006, que a
seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------Os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo face ao
Orçamento apresentado em anexo e aprovado em Assembleia-Geral Ordinária de Sócios,
realizada no dia 31 de Março de 2006, solicitam a atribuição de um subsídio anual no valor de €
35.000,00 (trinta e cinco mil euros). ------------------------------------------------------------------------Em face dos objectivos sociais que esta associação pode atingir com o apoio solicitado,
além de outras receitas próprias ou a obter ao longo do ano, proponho a respectiva atribuição da
seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Junho – € 15.000 (quinze mil euros); --------------------------------------------------------------- Setembro – € 10.000 (dez mil euros);--------------------------------------------------------------- Novembro – € 10.000 (dez mil euros). ------------------------------------------------------------A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos. ----------------------------------------------------------------------------------------Dia Mundial da criança 2006. ----------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a Proposta n.º 19 – VPCM /2006, referente
à comemoração do Dia Mundial da Criança, que a seguir se transcreve:------------------------------Considerando que a celebração do Dia Mundial da Criança já encontra um historial na sua
celebração no Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. -----------------------------------------------Considerando que essa celebração reveste de um simbolismo extremo, muito para além do
espírito lúdico e educacional que este possa transparecer. -----------------------------------------------Considerando que o Dia Mundial da Criança foi introduzido em 1950 de forma a
consciencializar o mundo para os seus Direitos e para a necessidade de um crescimento saudável
e harmonioso, --------------------------------------------------------------------------------------------------proponho que seja autorizado o Sr. Vice-Presidente da Câmara a desenvolver os
necessários procedimentos e a realizar as consequentes despesas naquele âmbito e de outras,
para a realização dos mesmos fins, até ao montante de €5.000,00 (cinco mil euros). ---------
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------ Depois de analisar a presente proposta, a Câmara deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos. ---------------------------------------------------------------------------------------- Deslocação dos “deputados” às Sessões do Parlamento dos Jovens na Assembleia da
Republica: VI Sessão (secundário) – 8 de Maio e XII Sessão (básico) – 29 de Maio. --------- Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 20 – VPCM / 2006, que a
seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que a ESB3 de Figueira de Castelo Rodrigo representou o Circulo da
Guarda na VI Sessão Parlamentar (secundário), no Projecto “Assembleia na Escola” no dia 8 de
Maio de 2006 e vai representar o mesmo Circulo na XXI Sessão Parlamentar (básico),
subordinada ao tema “A Minha Pátria é a Língua Portuguesa”, no dia 29 de Maio de 2006. ------ Considerando que o Município deverá acompanhar e apoiar este tipo de acções que vão
contribuir para elevar o nível sócio-cultural e promover a educação dos jovens para a cidadania.
------ proponho que seja autorizado o Sr. Vice-Presidente da Câmara a desenvolver os
necessários procedimentos e a realizar as consequentes despesas naquele âmbito e de outras,
para a realização dos mesmos fins, até ao montante de €800,00 (oitocentos euros). ---------------- A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos. ---------------------------------------------------------------------------------------- Acções de Divulgação. ------------------------------------------------------------------------------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 31 – PCM / 2006, que a seguir se
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Considerando que as acções de divulgação das actividades e do nome de Figueira de
Castelo Rodrigo revestem uma importância crescente num Mundo Global cada vez mais ligado
à Imagem e à Promoção. ------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que as acções de divulgação são a forma mais eficaz de enriquecer e
enaltecer as múltiplas actividades levadas a cabo, e/ou apoiadas pelo Município. ------------------ Considerando que as acções de divulgação são um claro investimento no Futuro, levando
à memória a Imagem e Promoção de um Concelho sem igual que, infelizmente, para muitos
permanece no desconhecimento e na ignorância. ----------------------------------------------------
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-------Proponho que seja autorizado o Sr. Vice-Presidente, Prof. Arelindo Gonçalves Farinha, a
desenvolver os necessários procedimentos e a realizar as consequentes despesas naquele âmbito
e de outras, para a realização dos mesmos fins, até ao limite de €25.000,00.-------------------------A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos. ----------------------------------------------------------------------------------------Montante a realizar pelos accionistas da nova sociedade anónima concessionária.
-------Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 32 – PCM / 2006, que a seguir se
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a aprovação da Proposta n.º 30 – PCM / 2006 em reunião de Câmara
Municipal de 17 de Abril de 2006 com consequente aprovação em reunião de Assembleia
Municipal de 28 de Abril de 2006. --------------------------------------------------------------------------Considerando que os montantes a realizar pelos accionistas da nova sociedade anónima
concessionária a criar, no âmbito do processo de autonomização, não se encontravam indicados.
-------Proponho que seja aprovado o montante a realizar, constante do Anexo 1 do Oficio
AdZC/R/328/06 de 20 de Abril de 2006, de € 38.811,00 (trinta e oito mil, oitocentos e onze
euros), que perfaz 30% do montante global de € 129.370,00 (cento e vinte e nove mil, trezentos
e setenta euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos. ----------------------------------------------------------------------------------------Contrato Programa 2006, entre o Município de Figueira de Castelo Rodrigo e a
Federação Portuguesa de Motonáutica. -----------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 33 – PCM / 2006, que a seguir se
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando o interesse de continuar a promoção no campo turístico do lugar de Barca de
Alva, constituindo o rio Douro e o Cais Turístico Fluvial pólos de desenvolvimento e de
atracção turística e desportiva comprovada pela grande variedade de desportos náuticos que ali
poderão vir a ser praticados; ---------------------------------------------------------------------------------Considerando a visibilidade normalmente dada à realização de provas náuticas; ------
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------ Considerando que as instituições desportivas organizadas de acordo com as normas
definidas ocupam um lugar fundamental para a prática do desporto, como é o caso da Federação
Portuguesa de Motonáutica; --------------------------------------------------------------------------------- Considerando o resultado positivo das provas desta índole realizadas no Concelho nos
anos transactos, ----------------------------------------------------------------------------------------------- proponho que seja celebrado o Contrato Programa 2006

proposto pela Federação

Portuguesa de Motonáutica UPD em comunicação n.º 419.E/MF de 8 de Maio de 2006. -------- A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a aprovação do referido
Contrato Programa, por unanimidade de votos. ---------------------------------------------------------- Voto de Pesar. ----------------------------------------------------------------------------------------- Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 34 – PCM / 2006, que a seguir se
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A recente morte do nosso colega e amigo Carlos Duarte Quadrado constitui uma grande e
dolorosa perda para todos os que puderam compartilhar da amizade de quem malogradamente já
não se encontra entre nós. ------------------------------------------------------------------------------------ Nesse sentido, proponho que seja aprovado este voto de pesar em sua memória. ------------ A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos. ---------------------------------------------------------------------------------------- Bolsas de Estudo 2005/2006. ------------------------------------------------------------------------ Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 35 – PCM / 2006, que a seguir se
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Proponho que sejam atribuídas as bolsas de estudo, componente fixa, no valor de € 500,00
(quinhentos euros) aos estudantes mencionados na acta do Júri do Concurso das Bolsas de
Estudo, em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------- Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta. ----------------------------- A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos. ---------------------------------------------------------------------------------------- Proposta de organização de actividade – “Escolas de Futebol – Encontro de Figueira.
------ Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 21 – VPCM / 2006, que a
seguir se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------
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-------Considerando que a Associação de Futebol da Guarda dentro do seu plano de intervenção /
formação, promove para o escalão 8 – 10 anos uma actividade denominada “Encontros de
Futebol”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que estes encontros têm como objectivo possibilitar a todas as crianças do
nosso distrito a oportunidade de praticar futebol como um desporto de recreação, tempo livre e
formação, utilizar as aprendizagens da praticas do futebol para uma formação integral da
criança, a aquisição de hábitos de educação, higiene e estudo, que lhe possam ser úteis no futuro
como membros activos da sociedade e descobrir talentos e formá-los de maneira a criarmos
bases para as futuras equipas do distrito e do futebol nacional. -----------------------------------------Considerando que os encontros se destinam a todos os Clubes filiados no escalão de
Escolas, têm uma periodicidade mensal e têm como organizadores a Associação de Futebol da
Guarda e as Autarquias que recebem o evento, realizando-se nesse encontro um torneio de
“futebol de 5” entre as equipas participantes, podendo paralelamente serem promovidas outras
actividades de âmbito desportivo e / ou cultural. ---------------------------------------------------------Considerando que a Associação de Futebol da Guarda remeteu um convite ao Município
de Figueira de castelo Rodrigo com vista à albergar o supra mencionado encontro com vista à
promoção da prática do Futebol no escalão 8 – 10 anos, com a participação de 30 equipas,
distribuídas por 17 clubes, num total de aproximadamente 300 atletas oriundos de todo o
Distrito no dia 3 de Junho de 2006. -------------------------------------------------------------------------proponho que seja autorizado o Sr. Vice-Presidente da Câmara a desenvolver os
necessários procedimentos e a realizar as consequentes despesas naquele âmbito e de outras,
para a realização dos mesmos fins, até ao montante de €2.000,00 (dois mil euros).-----------------A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos. ----------------------------------------------------------------------------------------Mais informou o Sr. Presidente que se encontra hoje a decorrer na Casa da Cultura o III
Congresso de Arqueologia de Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira Interior, que este ano
descentralizou parte das suas actividades para o nosso concelho. --------------------------------------Aprovação da Acta em Minuta ---------------------------------------------------------------------Considerada que foi a urgência dos assuntos tratados na presente reunião, a Câmara
deliberou, por unanimidade de votos dos membros presentes, que fosse esta acta aprovada em
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minuta nos termos do disposto do nº3 do artigo 92º da Lei nº169/99 de 18 de Setembro, alterada
pela Lei nº5-A/2002 de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ Encerramento ---------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião quando
eram quinze horas e vinte minutos, da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada
por mim,

Assistente Administrativa

desta Câmara Municipal, que a secretariei e redigi, e pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr.
António Edmundo Freire Ribeiro. ---------------------------------------------------------------------
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