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REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FREIXO DE ESPADA À CINTA 

REALIZADA NO DIA TRINTA 

DE ABRIL DO ANO DE DOIS 

MIL E TREZE. 

 

 
  ------- No dia trinta de abril 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, Dr. António José 

Gaspar Morgado, Eng. António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria 

do Céu Quintas. ----------------------------------------------------------------------- 

------- Secretariou: Ana Maria Bento Soares Coordenadora Técnica 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 vinte e nove do mês de abril do ano dois mil e treze que 

acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------- 

 

Dotações Orçamentais – Duzentos e sessenta e três mil novecentos e treze 

euros e cinquenta e nove cêntimos. ------------------------------------------------ 

 

Dotações não Orçamentais – Cento e quarenta e um mil sessenta e cinco 

euros e noventa e um cêntimos. ---------------------------------------------------- 
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------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar 

a ata da reunião ordinária realizada no dia dezassete de abril 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 catorze de março do presente ano que 

aprovou o aditamento ao projeto inicial do processo de obras número 

oitenta e nove barra dois mil e dez do Centro Paroquial de Freixo de 

Espada à Cinta. ---------------------------------------------------------------------- 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS 
 

 

------- De CONSTRUÇÕES GALAS PINTO – SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA, solicita alteração alvará de loteamento aos lotes 1 e 

2 do loteamento industrial. ---------------------------------------------------------- 

------- Atenta a informação número oitenta e quatro barra dois mil e treze, 

datada do dia vinte e nove de abril do presente ano, da Divisão Técnica de 

Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------- 

 

 

------- De SERRALHARIA JORGE MARELO, LDA, solicita aprovação 

do aditamento ao projeto inicial do processo de obras número quarenta e 

quatro barra dois mil e dez. --------------------------------------------------------- 

------- Atenta a informação número oitenta e cinco barra dois mil e treze, 

datada do dia vinte e nove de abril do presente ano, da Divisão Técnica de 

Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------- 
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------- De AMÉRICO AUGUSTO MASSA E HORÁCIO JACINTO 

MASSA, solicitam constituição de propriedade horizontal da habitação sita 

na Rua do Muradal desta Vila. ----------------------------------------------------- 

------- Atenta a informação número oitenta e três barra dois mil e treze, 

datada do dia vinte e nove de abril do presente ano, da Divisão Técnica de 

Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade dos membros presentes deferir a pretensão em apreço. --------- 

------- O Senhor Vereador António Eduardo Jorge Morgado manifestou o 

seu impedimento legal, tendo sido dado cumprimento ao estatuído no 

número quatro do artigo vinte e quatro do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatrocentos e 

quarenta e dois barra noventa e um de quinze de Março e alterado pelo 

Decreto-Lei número seis barra noventa e seis de trinta e um de Janeiro. ----- 

 

 

------- De FELISMINO JOSÉ FREITAS CALVO – SOLICITA 

AQUISIÇÃO DO LOTE N.º 19 DA ZONA INDUSTRIAL: Pelo senhor 

Presidente da Câmara Municipal foi presente um requerimento de 

Felismino José Freitas Calvo mostrando interesse em adquirir o lote n.º 19 

da Zona Industrial com o intuito de construção de um pavilhão e posterior 

criação de um posto de trabalho. --------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão 

em apreço pelo valor de doze mil oitocentos e oitenta e nove euros e oitenta 

cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 

 

------- PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA O II TRIMESTRE DE 

2013 – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente uma 

proposta de Programação Cultural para o Segundo Trimestre de dois mil e 

treze e que aqui se dá como integralmente reproduzida ficando um 

exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. --------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
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------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE FREIXO DE 

ESPADA À CINTA – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – 

PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi 

apresentada uma proposta verbal no sentido de se celebrar um protocolo de 

colaboração com a Associação Desportiva e Cultural de Freixo de Espada à 

Cinta tendo em vista a cedência das instalações de apoio ao Ponto de 

Chegada e Correspondência de Freixo de Espada à Cinta para aí se instalar 

a sede da Associação Desportiva e Cultural e um bar. -------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- LRTM – LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-

MONTES – RESULTADOS DE ANÁLISES – TOMADA DE 

CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos 

resultados de análise da água enviados pelo Laboratório Regional de Trás-

os-Montes. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- SIQ LABORATÓRIO DE ANÁLISES – ANÁLISE DA ÁGUA 

DA PISCINA – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara 

Municipal tomou conhecimento dos resultados da análise da água da 

piscina. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- ARS – RELATÓRIOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA 

ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO – FREGUESIA DE 

MAZOUCO – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal 

tomou conhecimento dos relatórios de análise da qualidade da água para 

consumo humano da Freguesia de Mazouco. ------------------------------------ 

 

 

------- 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.  
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------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara foi declarada encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas da qual para constar se lavrou a presente acta 

que vai ser assinada.------------------------------------------------------------------ 

------- E eu, Ana Maria Bento Soares, Coordenadora Técnica do Município 

a subscrevo e também assino. ------------------------------------------------------ 

 

 

O Presidente da Câmara 
 

 

 

A Coordenadora Técnica 


