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Ata da Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal do Concelho de Figueira 

Castelo Rodrigo, realizada no dia vinte e 

cinco de setembro de dois mil e vinte 

 

--------Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte pelas quinze horas e trinta 

minutos, no Auditório do Pavilhão dos Desportos, comigo, Lucília de Jesus Patrício Velho, Assistente 

Técnica da Câmara Municipal, compareceram os Senhores Deputados para a realização de uma sessão 

ordinária da assembleia Municipal, convocada de acordo com  o n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 75/13, de 

12 de setembro, conjugada com o n.º 1 do artigo 25.º do Regimento da Assembleia Municipal de Figueira 

de Castelo Rodrigo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Senhor Feliciano Pereira Martins, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu início aos 

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Ao efetuar a chamada, verificou-se a ausência dos Senhores Deputados: ------------------------------------ 

------ - Carlos Manuel Gonçalves Almeida;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ - José Maria Quadrado Tondela;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ - Mónica Isabel da Costa Marques;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ - Nuno João Pimentel janeiro, Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Almofala 

e Escarigo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ - Pedro Manuel Morgado Darei, Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Rodrigo;---------------------- 

------ - António Júlio Morgado Rebelo, Presidente da Junta de Freguesia de Vermiosa;------------------------------- 

--------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal comunicou a justificação do Senhor 

Deputado Municipal, José Maria Quadrado Tondela, por razões particulares inadiáveis e da Senhora 

Deputada Municipal, Mónica Isabel da Costa Marques, por motivos de força maior.-------------------------------- 

--------De seguida procedeu-se à abertura desta sessão ordinária da assembleia municipal de Figueira de 

Castelo Rodrigo, com a instalação de um Senhor novo Deputado Municipal e Presidente, agora da Junta 

de Freguesia da União das Freguesias de Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia, 

Paulo Jorge Correia Amador.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal explicou que tinha verificado a legitimidade 

eleitoral e a regularidade da substituição, identificou-o também e foi elaborada a seguinte ata:--------------

--------Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte, nesta Vila de Figueira de Castelo 

Rodrigo e no edifício do Pavilhão dos Desportos de Figueira de Castelo Rodrigo, onde eu, Feliciano 

Pereira Martins, Presidente da Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo me encontrava, 

compareceu,  em  conformidade  com  o  disposto  no  número  dois  do  artigo  quarenta  e  quatro   da  
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Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e do 

número um e dois do artigo nono do Regimento da Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, 

procedeu-se à instalação na Assembleia Municipal deste Município, do cidadão: ----------------------------------- 

------ - Paulo Jorge Correia Amador, eleito pelo partido PPD/PSD, com 49 anos de idade, filho de José da 

Anunciação Moutinho Amador e de Felisbela de Jesus Rua Correia, Mediador de Seguros, natural de 

Moçambique, e residente na Rua Professor Amadeu Quadrado, Lote 36, em Figueira de Castelo Rodrigo, 

portador do Cartão de Cidadão n.º 09565865, com validade até sete de maio de 2030. --------------------------

--------Eleito para este órgão do município, por sufrágio universal e direto, em ato realizado no dia 1 de 

outubro de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Verificada a conformidade formal do processo eleitoral e a identidade do eleito, o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, declarou-o investido nas suas funções do 

que, para constar, se lavrou a seguinte ata que eu Lucília de Jesus Patrício Velho, Assistente Técnica, 

para o efeito designada, redigi e subscrevi e que vai ser assinada pelo presente.”------------------------------------

--------A seguir, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal referiu que esta substituição ocorria 

por força de uma circunstância dramática, pelo falecimento do Senhor Deputado Municipal, Paulo 

Batista. Realçou que em seu nome pessoal e da Assembleia Municipal já tinha feito um texto singelo de 

homenagem, mas iria-se prestar uma homenagem solene pois havia um Voto de Pesar para ser lido e 

depois guardaria-se um minuto de silêncio e, se algum Senhor Deputado quisesse homenageá-lo 

pessoalmente nesta Assembleia, teria a palavra para os devidos efeitos.-------------------------------------------------

--------De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, para ser lido o Voto de Pesar.----------------- 

--------O Senhor Presidente da Câmara Municipal começou por cumprimentar todos os presentes, que 

fossem bem-vindos e agradeceu a presença de todos. Mais disse, que naturalmente o Município e o seu 

executivo também consternado com esta triste notícia, tinha apresentado um Voto de Pesar pelo 

falecimento do Senhor Paulo Jorge da Cruz Batista, que passou a ler: ”----------------------------------------------------

-------Fomos hoje surpreendidos pela notícia do falecimento do Senhor Paulo Jorge da Cruz Batista, 

Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins 

e Penha de Águia, cargo que exerceu, desde 2013 até à presente data, com enorme disponibilidade, 

elevado empenho e dedicação à sua Freguesia e à sua população.------------------------------------------------------ 

--------Foi um cidadão exemplar, um profissional competente e um defensor entusiasta não só da sua 

Freguesia, bem como de todo o concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.--------------------------------------------- 

--------Manifestou, também, elevada dedicação à acusa pública e espírito de serviço, tendo exercido, 

além de Presidente da Junta de Freguesia, as funções de dirigente associativo, sendo reconhecido pela 

sua dedicação ao Desporto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Assim, não podemos deixar de enaltecer o seu prestimoso contributo na vida da comunidade do 

concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Pelo seu percurso e exemplo de vida, o Senhor Presidente da Câmara determinou:------------------------- 

--------O dia 13 de setembro de 2020, dia de Luto Municipal, com a bandeira do Município a meia haste, 

pelo falecimento do Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Freixeda do Torrão, 

Quintã de Pero Martins e Penha de Águia, Paulo Jorge da Cruz Batista;------------------------------------------------- -

--------Manifestar aos seus filhos e restante família as mais sentidas condolências;--------------------------------------- 

--------Ao abrigo do disposto do n.º 3, do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

submeter à Câmara Municipal, a ratificação do presente despacho.”-----------------------------------------------------

--------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal agradeceu e, disse que dava a palavra aos 

Senhores Deputados que o quisessem homenagear pessoalmente, antes de ser votado este Voto de 

Pesar. Deu então a palavra ao Senhor Deputado Municipal, Paulo Jorge Ferreiro dos Santos.--------------------

--------O Senhor Deputado Municipal, Paulo Jorge Ferreiro dos Santos, começou por cumprimentar todos 

os presentes e, a seguir destacou obviamente que enquanto Membro tinham partilhado com o Paulo 

Batista aquela Bancada e, que muitos dos que estavam ali presentes teriam partilhado com ele outros 

momentos. Assim, seria no fundo em nome desses momentos que todos tinham partilhado e, o período 

que tinha vivenciado com o Paulo Batista que pretendia então falar: “----------------------------------------------------

--------O Paulo Batista deixou de facto um enorme legado e marcou todos os que com ele privaram.---------

--------Homem empreendedor e autarca trabalhador, deixa para memória futura uma obra significativa, 

nos anos que desempenhou o cargo de Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de 

Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia.---------------------------------------------------------------- 

--------Enquanto autarca lutou muito pelo desenvolvimento quer da sua União de Freguesias mas também 

pelo nosso concelho. Deu o melhor de si em prol das suas gentes e foi sempre um exemplo de cidadania. 

--------Fica a nossa tristeza e profundo pesar pela sua partida física, na certeza que todos honraremos a 

sua memória, seguindo o seu exemplo de empenho e trabalho em prol do bem geral.-----------------------------

--------Quem com ele teve a oportunidade de privar e de trabalhar destaca a sua vertente social e 

humanitária, que merece um profundo respeito e admiração de todos, indo muito para além das 

funções institucionais. Paulo Batista é assim, reconhecido como um homem de causas, um homem de 

bem e um amigo do seu amigo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Pelo seu percurso e exemplo de vida, propõe-se que a Assembleia Municipal delibere:--------------------

------- - Aprovar o presente “VOTO DE PESAR” pelo seu falecimento;----------------------------------------------------------

------- - Manifestar à sua família, as mais sentidas condolências;----------------------------------------------------------------

------- - Observar um minuto de silêncio, em sua homenagem.”---------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, tomou a palavra o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal para dizer que 

havia dois Votos de Pesar e, que na sua opinião o Voto de Pesar apresentado pelo Senhor Deputado 

Municipal, Paulo Jorge Ferreiro dos Santos, que estaria mais completo e que traduzia o mesmo que o 

Voto de Pesar apresentado pela Câmara Municipal, para além de que fazia uma fundamentação que 

subscrevia inteiramente, aliás acrescentava um pouco ao seu Voto de Pesar e à sua singela homenagem 

que lhe tinha prestado com o seu texto.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



 

 4 

 

--------Assim sendo, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal propôs colocar à votação o 

Voto de Pesar apresentado pelo Senhor Deputado Municipal, Paulo Jorge Ferreiro dos Santos.----------------- 

--------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal solicitou, que depois de ser votado o Voto 

de Pesar, que o Senhor Deputado Municipal o fizesse chegar por escrito à Senhora Secretária da 

Assembleia Municipal, para publicação.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Colocado à votação o Voto de Pesar foi aprovado por unanimidade dos votos dos membros 

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

--------Após a votação, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal pediu que fosse guardado 

um minuto de silêncio e, que cada um à sua maneira homenageasse o Paulo Batista.--------------------------- --

------De seguida foi apresentada a ordem de trabalhos para esta sessão ordinária da assembleia 

municipal de Figueira de Castelo Rodrigo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------1. Período de Intervenção Aberto ao Público--------------------------------------------------------------------------------- 

--------2. Período de Antes da Ordem do Dia--------------------------------------------------------------------------------------------

--------2.1. Os nossos investidores - Apresentação do projeto Quinta da Biaia.--------------------------------------------- 

--------3. Período da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------3.1. Correspondência recebida e outras informações; --------------------------------------------------------------------

--------3.1.1. Apreciação e Votação das Atas das Sessões realizadas nos dias 12 e 26 de junho de 2020.------ 

--------3.2. Apreciação da Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade 

municipal e situação financeira do Município, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 

75/13, de 12 de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------3.3. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 455/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Dispensa do cumprimento das condições previstas no Sistema Nacional da Defesa da Floresta contra 

Incêndios, para as edificações existentes abrangidas pelo Regime de Regularização de Atividades 

Económicas (RERAE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro.-----------------------------------

--------3.4. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 468/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Declaração da caducidade da reserva do uso de solo para infraestruturas projetadas e não executadas 

no Plano de Urbanização de Figueira de Castelo Rodrigo.-----------------------------------------------------------------------

--------3.5. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 472/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Protocolos de Parceria para funcionamento do Serviço de Refeições Escolares - Ano letivo 2020-2021.------

--------3.6. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 475/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Apoio para refeições às crianças das Creches e Jardins de Infância do Concelho de Figueira de Castelo 

Rodrigo – 2020/2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------3.7. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 476/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Transferência de Competências: Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular nº 1ºCEB – Ano 

Letivo 2020/2021 e AAAF´s.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------3.8. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 479/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Transferência das competências previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto para o Município de 

Figueira de Castelo Rodrigo no que respeita às Áreas Protegidas (cfr. Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de 

agosto).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------3.9. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 483/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Contrato de Colaboração e de Comparticipação Financeira entre o Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo e a Freguesia de Mata de Lobos.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------3.10. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 484/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Contrato de Colaboração e de Comparticipação Financeira entre o Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo e a Freguesia de Figueira de Castelo Rodrigo.----------------------------------------------------------------------------

--------3.11. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 485/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Figueira de Castelo Rodrigo “FigueirAcolhe”.-------------

--------3.12. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 486/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Apoio ao funcionamento das escolas do 1.º CEB e estabelecimentos de educação pré-escolar.--------------- 

--------3.13. Apreciação e Discussão da Proposta n.º 488/2020-PCM/MANDATO 2017-2021, Prestação 

Semestral de Contas – 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------3.14. Proposta para ratificação da Assembleia Municipal----------------------------------------------------------------

--------Proposta n.º 473/2020-PCM/MANDATO 2017-2021, Alteração à deliberação da Câmara Municipal 

sob a Proposta n.º 418/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 - Ratificação do Despacho n.º 167-PCM/2020.-------

--------3.15. Propostas para conhecimento e apreciação da Assembleia Municipal------------------------------------

--------Proposta n.º 453/2020-PCM/MANDATO 2017-2021, Prorrogação da Declaração de Situação de 

Alerta de âmbito Municipal pelo Presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo – 

Ratificação de Despacho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Proposta n.º 477/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, Plano de Transportes Escolares - 2020/21.-------------

--------Proposta n.º 481/2020-PCM/MANDATO 2017-2021, Declaração de Situação de Alerta Municipal e 

ativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil – Ratificação de despacho.-----------------------

--------Despacho n.º 189-PCM/2020, Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos.------------------------------

--------Proposta n.º 482/2020-PCM/MANDATO 2017-2021, Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Paulo 

Jorge da Cruz Batista – Ratificação de despacho.---------------------------------------------------------------------------------- 

--------Antes de se dar início à ordem de trabalhos interveio, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, Feliciano Pereira Martins, desde o minuto 11:16 até ao minuto 12:48.---------------------------------------- 

--------1. Período de Intervenção Aberto ao Público:---------------------------------------------------------------------------------  

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, o Senhor 

Engenheiro Civil, Rui Inácio, o Senhor Arquiteto, Ricardo Matias e o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 12:51 até ao minuto 33:05.-------------------------------- 

--------2. Período de Antes da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------2.1. Os nossos investidores - Apresentação do projeto Quinta da Biaia.--------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, o Sócio 
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da Quinta da Biaia, Dr. Ricardo Ferro e o Senhor Vereador da Câmara Municipal, Carlos Manuel Martins 

Condesso, 33:11 até ao minuto 01:01:31.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Neste Período de Antes da Ordem do Dia interveio para além do Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, também interveio o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, o Senhor Deputado Municipal, José Orlando Sousa Mano, o 

Senhor Deputado Municipal, Paulo Jorge Ferreiro dos Santos, o Senhor Deputado Municipal, Luís Ricardo 

Beato Pereira e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Escalhão, Paulo Jorge Caçote Gabriel, 

desde o minuto 01:01:37 até ao minuto 01:32:34.------------------------------------------------------------------------------------ 

--------3. Período da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------3.1. Correspondência recebida e outras informações. -------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, desde o 

minuto 01:32:41até ao minuto 01:32:46.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------3.1.1. Apreciação e Votação das Atas das Sessões realizadas nos dias 12 e 26 de junho de 2020. ----- 

--------Colocada à votação a Ata da Sessão realizada no dia doze de junho de dois mil e vinte foi 

aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.---------------------------------------------------------------

--------Colocada à votação a Ata da Sessão realizada no dia vinte e seis de junho de dois mil e vinte foi 

aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.--------------------------------------------------------------- 

--------3.2. Apreciação da Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade 

municipal e situação financeira do Município, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 

75/13, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o 01:33:52 minuto até ao minuto 

01:46:30.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------3.3. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 455/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Dispensa do cumprimento das condições previstas no Sistema Nacional da Defesa da Floresta contra 

Incêndios, para as edificações existentes abrangidas pelo Regime de Regularização de Atividades 

Económicas (RERAE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro.----------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o 01:46:56 minuto até ao minuto 

01:49:46.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------3.4. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 468/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Declaração da caducidade da reserva do uso de solo para infraestruturas projetadas e não executadas 

no Plano de Urbanização de Figueira de Castelo Rodrigo.-----------------------------------------------------------------------

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva e o Senhor Deputado Municipal, José 

Orlando Sousa Mano, desde o minuto 01:50:06 até ao minuto 02:13:21.---------------------------------------------------- 
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--------De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, perante as dúvidas colocadas 

pelo Senhor Deputado Municipal, José Orlando Sousa Mano, disse para formular qual a pergunta 

pretendida para que esta ficasse registada em ata.-------------------------------------------------------------------------------

--------Assim sendo, o Senhor Deputado Municipal, José Orlando Sousa Mano, questionou se a 

caducidade tinha terminado em junho de dois mil e dezanove.------------------------------------------------------------- 

--------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal respondeu, dizendo que o Senhor Deputado 

Municipal estava correto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Mais disse, o Senhor Deputado Municipal, José Orlando Sousa Mano, que se a caduducidade tinha 

terminado agora, então há quatro anos atrás não se tinha podido de maneira nenhuma ter aprovado o 

loteamento em questão. Então como é que teria sido possível e, quis que esta posição ficasse bem 

vincada, se tinha terminado em dois mil e dezanove, o loteamento estivesse já aprovado há quatro anos, 

não poderia ter sido de maneira nenhuma, era o que pensava apesar de não ser jurista, mas por aquilo 

que tinha ouvido e por aquilo que lhe tinham dito, não poderia ter havido hipótese nenhuma de se ter 

estado quatro anos à espera de um loteamento. No fundo era só isso que queria ficasse bem vincado.----

--------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal disse que ficava registada a sua posição, 

mas que não seria essa a questão neste processo.--------------------------------------------------------------------------------- 

--------Neste ponto da ordem de trabalho, para além do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, Feliciano Pereira Martins, ainda interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo José 

Gomes Langrouva, desde o minuto 02:14:23 até ao minuto 02:20:15.-------------------------------------------------------- 

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------O Senhor Deputado Municipal, Carlos Alberto de Almeida Simões e a Senhora Deputada Municipal, 

Maria da Conceição Laviados Aguilar, não participaram na votação, uma vez que não se encontravam 

presentes no momento da votação.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------A seguir o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, interrompeu a sessão para um 

intervalo de quinze minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Após o intervalo, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal retomou os trabalhos.--------- 

--------3.5. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 472/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Protocolos de Parceria para funcionamento do Serviço de Refeições Escolares - Ano letivo 2020-2021.------ 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 02:21:46 minuto até ao 

minuto 02:23:28.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------O Senhor Deputado Municipal, Carlos Alberto de Almeida Simões, a Senhora Deputada Municipal, 

Maria da Conceição Laviados Aguilar e o Senhor Deputado, Luís Ricardo Beato Pereira, não participaram 

na votação, uma vez que não se encontravam presentes no momento da votação.------------------------------- 
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--------3.6. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 475/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Apoio para refeições às crianças das Creches e Jardins de Infância do Concelho de Figueira de Castelo 

Rodrigo – 2020/2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 02:23:44 minuto até ao 

minuto 02:24:36.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------O Senhor Deputado Municipal, Carlos Alberto de Almeida Simões, a Senhora Deputada Municipal, 

Maria da Conceição Laviados Aguilar e o Senhor Deputado, Luís Ricardo Beato Pereira, não participaram 

na votação, uma vez que não se encontravam presentes no momento da votação.------------------------------- 

--------3.7. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 476/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Transferência de Competências: Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular nº 1ºCEB – Ano 

Letivo 2020/2021 e AAAF´s.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 02:25:23 minuto até ao 

minuto 02:27:50.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------O Senhor Deputado Municipal, Carlos Alberto de Almeida Simões, a Senhora Deputada Municipal, 

Maria da Conceição Laviados Aguilar e o Senhor Deputado, Luís Ricardo Beato Pereira, não participaram 

na votação, uma vez que não se encontravam presentes no momento da votação.------------------------------- 

--------3.8. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 479/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Transferência das competências previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto para o Município de 

Figueira de Castelo Rodrigo no que respeita às Áreas Protegidas (cfr. Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de 

agosto).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva e Senhora Deputada Municipal, Cristiana 

Amélia Nunes Mendes, desde o minuto 02:28:08 minuto até ao minuto 02:32:40.--------------------------------------- 

--------Antes de se ter colocado a proposta à votação, procedeu-se a uma retificação na redação do 

texto, pois onde dizia:”Proponho à ilustre Câmara Municipal a apreciação da presente proposta de 

aceitação, por parte do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, das competências, para o ano de 

2020, no que respeita às Áreas Protegidas, e a remessa da mesma, ao abrigo do disposto na alínea ccc) 

do n.º1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia Municipal para 

aprovação”, passou a constar: ”Proponho à ilustre Câmara Municipal a apreciação da presente proposta 

de aceitação, por parte do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, das competências, no ano de 

2020, no que respeita às Áreas Protegidas, e a remessa da mesma, ao abrigo do disposto na alínea ccc) 

do n.º1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia Municipal para 

aprovação”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------O Senhor Deputado Municipal, Carlos Alberto de Almeida Simões, a Senhora Deputada Municipal, 

Maria da Conceição Laviados Aguilar e o Senhor Deputado, Luís Ricardo Beato Pereira, não participaram 

na votação, uma vez que não se encontravam presentes no momento da votação.------------------------------- 

--------3.9. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 483/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Contrato de Colaboração e de Comparticipação Financeira entre o Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo e a Freguesia de Mata de Lobos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva e o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Mata de Lobos, Porfírio Brito Amaro, desde o minuto 02:33:00 minuto até ao minuto 02:35:45.- 

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------O Senhor Deputado Municipal, Carlos Alberto de Almeida Simões, a Senhora Deputada Municipal, 

Maria da Conceição Laviados Aguilar e o Senhor Deputado, Luís Ricardo Beato Pereira, não participaram 

na votação, uma vez que não se encontravam presentes no momento da votação.------------------------------- 

--------3.10. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 484/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Contrato de Colaboração e de Comparticipação Financeira entre o Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo e a Freguesia de Figueira de Castelo Rodrigo.---------------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 02:36:04 minuto até ao 

minuto 02:38:11.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------O Senhor Deputado Municipal, Carlos Alberto de Almeida Simões, a Senhora Deputada Municipal, 

Maria da Conceição Laviados Aguilar e o Senhor Deputado, Luís Ricardo Beato Pereira, não participaram 

na votação, uma vez que não se encontravam presentes no momento da votação.------------------------------- 

--------3.11. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 485/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Figueira de Castelo Rodrigo “FigueirAcolhe”.------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva e o Senhor Deputado Municipal, Paulo 

Jorge Ferreiro dos Santos, desde o minuto 02:38:54 minuto até ao minuto 02:45:37.------------------------------------ 

--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------O Senhor Deputado Municipal, Carlos Alberto de Almeida Simões, a Senhora Deputada Municipal, 

Maria da Conceição Laviados Aguilar e o Senhor Deputado, Luís Ricardo Beato Pereira, não participaram 

na votação, uma vez que não se encontravam presentes no momento da votação.-------------------------------

--------3.12. Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta n.º 486/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, 

Apoio ao funcionamento das escolas do 1.º CEB e estabelecimentos de educação pré-escolar.--------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 02:45:55 minuto até ao 

minuto 02:47:52.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------O Senhor Deputado Municipal, Carlos Alberto de Almeida Simões, a Senhora Deputada Municipal, 

Maria da Conceição Laviados Aguilar e o Senhor Deputado, Luís Ricardo Beato Pereira, não participaram 

na votação, uma vez que não se encontravam presentes no momento da votação.------------------------------- 

--------3.13. Apreciação e Discussão da Proposta n.º 488/2020-PCM/MANDATO 2017-2021, Prestação 

Semestral de Contas – 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 02:48:05 minuto até ao 

minuto 02:55:48.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------3.14. Proposta para ratificação da Assembleia Municipal----------------------------------------------------------------

--------Proposta n.º 473/2020-PCM/MANDATO 2017-2021, Alteração à deliberação da Câmara Municipal 

sob a Proposta n.º 418/2020-PCM/MANDATO 2017-2021 - Ratificação do Despacho n.º 167-PCM/2020.------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 02:56:05 minuto até ao 

minuto 03:02:51.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Colocada à votação a proposta foi ratificada por unanimidade dos votos dos membros presentes.- 

--------O Senhor Deputado Municipal, Carlos Alberto de Almeida Simões, a Senhora Deputada Municipal, 

Maria da Conceição Laviados Aguilar, o Senhor Deputado, Luís Ricardo Beato Pereira e a Senhora 

Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de 

Amargo, Ana Isabel Reigado Domingos não participaram na votação, uma vez que não se encontravam 

presentes no momento da votação.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------3.15. Propostas para conhecimento e apreciação da Assembleia Municipal------------------------------------

--------Proposta n.º 453/2020-PCM/MANDATO 2017-2021, Prorrogação da Declaração de Situação de Alerta 

de âmbito Municipal pelo Presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo – Ratificação 

de Despacho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins e o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo José Gomes Langrouva, desde o minuto 03:03:08 minuto até ao 

minuto 03:03:42.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Proposta n.º 477/2020 - PCM/MANDATO 2017-2021, Plano de Transportes Escolares - 2020/21.------------ 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, desde o 

minuto 03:03:47 minuto até ao minuto 03:03:54.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Proposta n.º 481/2020-PCM/MANDATO 2017-2021, Declaração de Situação de Alerta Municipal e 

ativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil – Ratificação de despacho.------------------------ 

--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, desde o 

minuto 03:04:02 minuto até ao minuto 03:04:09.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Despacho n.º 189-PCM/2020, Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos.------------------------------  

--------Proposta n.º 482/2020-PCM/MANDATO 2017-2021, Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Paulo 

Jorge da Cruz Batista – Ratificação de despacho.---------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Feliciano Pereira Martins, desde o 

minuto 03:04:14 minuto até ao minuto 03:04:18.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir ainda interveio o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, desde o minuto 

03:04:32 até ao minuto 03:08:34, para falar sobre a Eleição do Presidente da CCDR Centro, a qual se iria 

realizar no dia treze de outubro de dois mil e vinte e, que iria ser convocada uma Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal só para esse efeito.----------------------------------------------------------------------------------------------

---Por último, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, ainda perguntou se havia algum 

assunto de interesse geral, municipal e até mundial que quisessem falar. Não havendo, disse que iria 

encerrar os trabalhos, não sem antes referir que no mês de outubro se iriam realizar duas Sessões 

Extraordinárias da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade de votos dos membros presentes, que a 

presente ata fosse aprovada em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 50.º, do Regimento da Assembleia 

Municipal e do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro. --------------------------------------------------- 

 -------- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia declarou encerrada a 

sessão, quando eram dezanove horas e dez minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada por mim, Lucília de Jesus Patrício Velho, Assistente Técnica da Câmara Municipal, que a 

secretariei e redigi, e pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, Feliciano Pereira Martins. --------------- 


