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

------- No dia oito de agosto 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 e senhora Maria do Céu Quintas. ----------------------------------- Registou-se a falta do Vereador senhor António Eduardo Jorge
Morgado por motivo de gozo de férias. ------------------------------------------------- Secretariou: Dr.ª Susana Maria Durana Valente, Técnica Superior 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 sete do mês de agosto do ano dois mil e treze que acusa o
saldo disponível de: ---------------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Cento e vinte e oito mil, vinte e dois euros e
trinta e oito cêntimos. ----------------------------------------------------------------
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Dotações não Orçamentais – Cento e trinta e oito mil novecentos e
setenta e três euros e setenta e cinco cêntimos. ---------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e quatro de julho 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. -------------------- O Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora absteve-se em virtude
de não ter participado na reunião a que a mesma se reporta. -------------------

01 – COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL –
DECISÕES
------- Despacho datado do dia vinte e quatro de julho do presente ano
que aprovou a sexta alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de
dois mil e treze. ---------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção da
Vereadora senhora Maria do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. --

------- Despacho datado do dia vinte e quatro de julho do presente ano
que aprovou a segunda alteração ao Plano de Atividades Municipais
para o ano de dois mil e treze. ---------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção da
Vereadora senhora Maria do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. –
------- Despacho datado do dia cinco de agosto do presente ano que
concedeu a licença especial do ruído à Comissão de festas em honra de
Nosso Senhor da Santa Cruz de Lagoaça. ------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------
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------- Despacho datado do dia cinco de agosto do presente ano que
concedeu a licença de atividades em lugares públicos à Comissão de
festas em honra de Nosso Senhor da Santa Cruz de Lagoaça. ------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS
------- De ANTERO FELGUEIRA DA CANHOTA E FRANCISCO
AUGUSTO RODRIGUES, solicita conversão no regime de propriedade
horizontal para o edifício sito no Cabo do Lugar da Freguesia de Lagoaça
concelho de Freixo de Espada à Cinta. -------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e vinte e três barra dois mil e
treze, datada do dia vinte e quatro de julho do presente ano, da Divisão
Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade emitir parecer favorável. --------------------------------------------- De AUGUSTO GIL CONSTÂNCIO, solicita aprovação do
aditamento ao projeto de arquitetura referente ao processo de obras n.º
01/2012. ------------------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e vinte e quatro barra dois mil e
treze, datada do dia vinte e seis de julho do presente ano, da Divisão
Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade reprovar a pretensão em apreço. ------------------------------------ASSOCIAÇÃO
PARA
A
PROMOÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE FREIXO DE ESPADA
À CINTA – LICENÇA ESPECIAL DO RUÍDO: Presente um
requerimento subscrito pela Associação em título referenciada solicitando
que lhe seja concedida a licença especial do ruído para a realização das
festividades em Honra de Nossa Senhora dos Montes Ermos. ----------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos membros
presentes deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------------
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------- O Vereador senhor António José Gaspar Morgado manifestou o seu
impedimento legal, em virtude de fazer parte dos órgãos sociais da
Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Concelho de Freixo de
Espada à Cinta, 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. -----------------------------------

------ASSOCIAÇÃO
PARA
A
PROMOÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE FREIXO DE ESPADA
À CINTA – LICENÇA DE ATIVIDADES EM LUGARES
PÚBLICOS: Presente um requerimento subscrito pela Associação em
título referenciada solicitando que lhe seja concedida a licença de
atividades em lugares públicos para a realização das festividades em Honra
de Nossa Senhora dos Montes Ermos. -------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos membros
presentes deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------------------ O Vereador senhor António José Gaspar Morgado manifestou o seu
impedimento legal, em virtude de fazer parte dos órgãos sociais da
Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Concelho de Freixo de
Espada à Cinta, 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. -----------------------------------

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
------- REGIME DE FRUTA ESCOLAR – ALUNOS DO 1 CEB. ANO
LETIVO 2013/2014 – PEDIDO DE APROVAÇÃO: A Câmara
Municipal tomou conhecimento do pedido de aprovação remetido para o
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, IP, no âmbito do
Regime de Fruta Escolar, ano letivo 2013/2014. --------------------------------
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------- FESTA DAS AMENDOEIRAS EM FLOR 2013 – PROMOÇÃO
E DIVULGAÇÃO – RETIFICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES
CONSTANTES DAS ATAS N.º 02/2013 E 04/2013 REFERENTE À
FESTA DAS AMENDOEIRAS EM FLOR 2013 – PROPOSTA: A
Câmara Municipal deliberou por unanimidade retificar as deliberações das
atas número dois e quatro de dois mil e treze referente à Festa das
Amendoeiras em Flor dois mil e treze, na parte respeitante à designação da
firma a convidar e consequentemente da firma adjudicatária, dado que foi
designada a firma Imediático quando na realidade a firma designa-se Paulo
Daniel Lopes Carvalho, sendo a marca comercial utilizada Imediático. ----------- ARMANDO GASPAR APOLINÁRIO – CONSTRUÇÃO DE
UM MURO DE VEDAÇÃO – PROPOSTA: Na sequência da
deliberação camarária de dez de julho do presente ano, referente à
construção de um muro de vedação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar a construção de um muro de vedação com rede de um
metro de altura. ----------------------------------------------------------------------------- LRTM – LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OSMONTES – RESULTADOS DE ANÁLISES – TOMADA DE
CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos
resultados de análises da água enviados pelo Laboratório Regional de Trás os-Montes. -----------------------------------------------------------------------------

------- 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
reunião, eram dezasseis horas da qual para constar se lavrou a presente acta
que vai ser assinada.------------------------------------------------------------------
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------- E eu, Susana Maria Durana Valente, Técnica Superior do Município
a subscrevo e também assino. -----------------------------------------------------O Presidente da Câmara

A Técnica Superior

