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REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
FREIXO DE ESPADA À CINTA
REALIZADA NO DIA SEIS DE
MARÇO DO ANO DE DOIS
MIL E TREZE.

------- No dia seis de março do ano dois mil e treze, nesta Vila de Freixo
de Espada à Cinta, no Edifício dos Paços do Concelho e Sala de Reuniões,
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor José Manuel Caldeira Santos
reuniu ordinariamente a Câmara Municipal com a presença dos seguintes
senhores Vereadores: Dr. Pedro Miguel de Sá Mora, Eng. António Eduardo
Jorge Morgado e senhora Maria do Céu Quintas. ------------------------------------- Secretariou: Dr.ª Antónia da Conceição Meireles Coxito, Chefe da
Divisão Administrativa, Financeira e Social do Município. -------------------------- E sendo catorze horas e trinta minutos, o Excelentíssimo Senhor
Presidente declarou aberta a reunião, passando-se de imediato à discussão
dos seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA
------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal
tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de
tesouraria do dia cinco do mês de março do ano dois mil e treze que acusa
o saldo disponível de: ---------------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Cento e vinte e nove mil seiscentos e cinquenta e
nove euros e doze cêntimos. -------------------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e dezoito mil seiscentos e dezanove
euros e setenta e oito cêntimos. ----------------------------------------------------
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------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e cinco de fevereiro do ano
de dois mil e treze, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter
sido distribuída previamente a todos os membros do Executivo. --------------

01 – COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL –
DECISÕES
------- Despacho datado do dia vinte e oito de fevereiro do presente ano
que aprovou a primeira alteração ao Orçamento da Despesa para o
ano de dois mil e treze. -------------------------------------------------------------

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção
dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria
do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. ---------------------------------

------- Despacho datado do dia vinte e oito de fevereiro do presente ano
que aprovou a primeira alteração ao Plano Plurianual de
Investimentos para o ano de dois mil e treze. ---------------------------------

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção
dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria
do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. ---------------------------------

------- Despacho datado do dia vinte e oito de fevereiro do presente ano
que aprovou a primeira alteração ao Plano de Atividades Municipais
para o ano de dois mil e treze. ---------------------------------------------------

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção
dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria
do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. ---------------------------------
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------- Despacho datado do dia vinte e sete de fevereiro do presente ano
que deferiu um pedido de informação prévia a Maria Adelina Santos
Pelicano. ------------------------------------------------------------------------------

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia vinte e sete de fevereiro do presente ano
que aprovou o aditamento ao processo de obras número dez barra dois
mil e onze de Helena Maria Pinto Faustino. -----------------------------------

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

04 – AQUISIÇÕES DIVERSAS
------- “AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA
TENSÃO E BAIXA TENSÃO ESPECIAL, POR LOTES, PARA AS
INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO E DA
EMARVR” – ADJUDICAÇÃO – PROPOSTA: Presente para efeitos de
adjudicação a aquisição de energia elétrica em média tensão e baixa tensão
especial, por lotes, para as instalações dos Municípios da CIMDOURO e da
EMARVR, acompanhada do relatório final de adjudicação elaborado nos
termos do artigo cento e vinte e cinco do Código dos Contratos Públicos
aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito, de vinte e
nove de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisado, o relatório final de adjudicação a
Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com o mesmo e
consequentemente adjudicar a aquisição em apreço à firma EDP Comercial
– Comercialização de Energia, S.A. -----------------------------------------------
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------- “AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA
TENSÃO E BAIXA TENSÃO ESPECIAL, POR LOTES, PARA AS
INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO E DA
EMARVR” – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO –
PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a
minuta do contrato da aquisição em título referenciada. ------------------------------ “AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O NOVO QUARTEL
DA G.N.R” – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO –
PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as
peças do procedimento da aquisição em título referenciada. ------------------------- “AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O NOVO QUARTEL
DA G.N.R” – ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR AJUSTE
DIRETO – PROPOSTA: Pelo Senhor Presidente da Câmara foi
apresentada uma proposta no sentido de se proceder a um ajuste direto nos
termos da alínea a) do número um do artigo dezasseis e alínea a) do artigo
vinte do Código dos Contratos Públicos, tendo em vista a aquisição de
mobiliário para o novo quartel da G.N.R. ---------------------------------------------- Mais, foi ainda proposto que fosse convidada a apresentar proposta a
firma NORDESTEMÓVEL. -------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as
propostas em apreço, bem como o respetivo caderno de encargos e o
convite à apresentação de proposta. -----------------------------------------------

07 – EXPEDIENTE DIVERSO
------- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE FREIXO DE
ESPADA À CINTA – PEDIDO DE SUBSÍDIO: Presente uma missiva
da Comissão Administrativa da Associação Desportiva e Cultural de Freixo
de Espada à Cinta, solicitando a atribuição de um subsídio por parte do
Município. ----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio
no valor pecuniário de mil euros que será levantado em numerário mas,
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será necessário que a Comissão Administrativa, posteriormente apresente
os respetivos documentos de suporte de despesa. -------------------------------

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
------- FÉRIAS DESPORTIVAS E CULTURAIS DA PÁSCOA 2013 –
PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente
um projeto de Férias Desportivas e Culturais da Páscoa 2013 e que aqui se
dá por integralmente reproduzido ficando um exemplar do mesmo
arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ---------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar a proposta em apreço. ------------------------------------------- TORNEIO QUADRANGULAR DE VOLEIBOL JUVENIL –
PROPOSTA: Presente a informação número sessenta e quatro, datado do
dia vinte de fevereiro do presente ano e subscrita pelo Técnico Superior,
Nuno Ferreira e que a seguir se transcreve. --------------------------------------Com vista à realização no Escalão de Juvenil Masculino de Voleibol, irá se
realizar um torneio quadrangular com as equipas: Voleibol Cube de
Viana, Ala Nun’Álvares de Gondomar, Sport Lisboa e Benfica e
Sporting Club de Espinho, entre os dias 18 e 21 de março de 2013 no
Município de Freixo de Espada à Cinta com o objetivo de promover o
voleibol no Concelho de Freixo de Espada à Cinta. O Município vem
fazendo uma aposta forte no projeto Gira-Vólei e que este ano e em
parceria com a FPV irão realizar em simultâneo o campo de férias da
Páscoa de Gira-Vólei, promovendo com este torneio a interação dos jovens
praticantes de Gira-Vólei com atletas federados.
O Responsável
Nuno Ferreira
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------
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------- MARIETEL/TMN/MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À
CINTA – PROPOCOLO – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da
Câmara Municipal foi presente um protocolo a celebrar entre a
MARIETEL/TMN/MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA e
que aqui se dá por transcrito ficando um exemplar do mesmo arquivado na
pasta anexa ao livro de atas. -------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar o protocolo em apreço. ------------------------------------------ POSTO DOS CTT DE LAGOAÇA – ADENDA AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROPOSTA: Pelo
senhor Presidente da Câmara foi presente uma adenda ao contrato de
prestação de serviços do Posto dos CTT de Lagoaça e face à alteração das
condições do mesmo, em que se assiste a uma diminuição da prestação por
parte da primeira contratante, propõe-se a aceitação e a alteração do horário
de funcionamento para o horário das treze às dezasseis horas. ---------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- ARS – RELATÓRIOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO – PRAIA FLUVIAL DA
CONGIDA – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal
tomou conhecimento dos relatórios de análise da qualidade da água para
consumo humano da Praia Fluvial da Congida. ----------------------------------

------- APROVAÇÃO EM MINUTA: Nos termos do número três do
artigo noventa e dois da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa
e nove de dezoito de Setembro, alterada e republicada pela Lei número
cinco – A barra dois mil e dois de onze de Janeiro, e para efeitos do
disposto no artigo noventa e um do mesmo normativo legal, foi deliberado
por unanimidade, aprovar em minuta os textos das presentes deliberações.

------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara foi declarada encerrada a
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reunião, eram dezasseis horas da qual para constar se lavrou a presente acta
que vai ser assinada.------------------------------------------------------------------------ E eu,
Chefe de Divisão
do Município a subscrevo e também assino. -------------------------------------

O Presidente da Câmara

A Chefe de Divisão

