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REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FREIXO DE ESPADA À CINTA 

REALIZADA NO DIA TRÊS DE 

JUNHO DO ANO DE DOIS MIL 

E CATORZE. 

 

 
  ------- No dia três de junho do ano dois mil e catorze, nesta Vila de Freixo 

de Espada à Cinta, no Edifício dos Paços do Concelho e Sala de Reuniões, 

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Maria do Ceu Quintas reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal com a presença dos seguintes senhores 

Vereadores: Prof. Artur Afonso Nunes Neto Parra, senhor Fernando 

António da Silva Rodrigues, senhor José Manuel Caldeira Santos e Dr. 

Pedro Miguel de Sá Mora. ---------------------------------------------------------- 

------- Secretariou: Dr.ª Susana Maria Durana Valente, Técnica Superior do 

Município. ----------------------------------------------------------------------------- 

------- E sendo nove horas e trinta minutos, a Excelentíssima Senhora 

Presidente declarou aberta a reunião, passando-se de imediato à discussão 

dos seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------- 

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

------- No período de antes da ordem do dia solicitou a palavra o senhor 

Vice-Presidente da Câmara Municipal, Artur Afonso Nunes Neto Parra que 

referiu: “Queria dar conhecimento de três eventos que tiveram bastante 

êxito no nosso Concelho, nomeadamente, a Feira do Livro que foi um êxito 

que excedeu as expetativas, venderam-se pela primeira vez o dobro dos 

livros que se tinham vendido nas feiras anteriores, o local escolhido creio 

que foi do gosto de toda a gente que nos visitou. -------------------------------- 

------- Depois, dar também conhecimento do êxito que foram as Jornadas 

Gastronómicas do Bacalhau, em que todos os restaurantes nos felicitaram 
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pela afluência que tiveram, realmente os restaurantes encheram o que foi 

bom para a economia local. --------------------------------------------------------- 

------- Finalmente uma prova de BTT Freixo/Guarda, Guarda/Freixo que 

teve uma excelente participação, as camas de Freixo esgotaram, os 

restaurantes encheram mais uma vez e tudo isso dá-nos um sinal de que 

estamos realmente a fazer eventos que de facto são bons para a economia 

local, era só isto que eu queria dizer aos presentes”. ---------------------------- 

 

 

                                      ORDEM DO DIA 
 

 

------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal 

tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de 

tesouraria do dia dois do mês de junho do ano dois mil e catorze que acusa 

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

 

Dotações Orçamentais – Setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e 

sessenta e seis euros e vinte e nove cêntimos. ------------------------------------ 

 

Dotações não Orçamentais – Cento e noventa e cinco mil, seiscentos e 

sessenta e sete euros e noventa e oito cêntimos. --------------------------------- 

 

 

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar 

a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte de maio do ano de dois mil 

e catorze, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter sido 

distribuída previamente a todos os membros do Executivo. ------------------- 

 

 

 01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL – 

DECISÕES 
 

 

------- Despacho datado do dia doze de maio do presente ano que 

concedeu a licença especial do ruído à Comissão de Festas de Santo 

António de Fornos. ----------------------------------------------------------------- 
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho 

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

 

 

------- Despacho datado do dia vinte de maio do presente ano que 

concedeu a licença especial do ruído à Comissão de Festas em Honra 

de São Sebastião de Freixo de Espada à Cinta. ------------------------------- 

 

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

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

 

 

03 – OBRAS PARTICULARES 

 

PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE 

ARQUITETURA  

 
 

------- De MARIA HELENA AFONSO TEIXEIRA DA SILVA 

OLIVEIRA, para reabilitação de uma habitação unifamiliar sita na Rua da 

Trena da União de Freguesias de Fornos/Lagoaça. ------------------------------ 

------- Atenta a informação número setenta e sete barra dois mil e catorze, 

datada do dia dezasseis de maio do presente ano, da Divisão Técnica de 

Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o projeto de arquitetura em causa e notificar a 

impetrante de que deverá requerer a aprovação dos projetos das 

especialidades no prazo de seis meses, sob pena de caducidade, em 

conformidade com o disposto nos números quatro e seis do artigo vinte do 

Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove 

de dezasseis de Dezembro, alterado e republicado pela Lei número sessenta 

barra dois mil e sete de quatro de Setembro. ------------------------------------- 

 

 

 PARA DELIBERAÇÃO FINAL 
 

 

------- De MARIA AMÉLIA HORTA BERNARDO GUERRA, para 

aprovação do projeto de arquitetura de construção de um armazém agrícola 
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sito nas Eiras da União de Freguesias de Lagoaça/Fornos a que corresponde 

o processo de obras número dez barra dois mil e treze e cujo projeto de 

arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara realizada no dia vinte de 

maio do presente ano. ---------------------------------------------------------------- 

------- Atenta a informação número oitenta barra dois mil e catorze, datada 

do dia vinte e um de maio do presente ano, da Divisão Técnica de Obras, 

Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

deferir a pretensão em causa e notificar a requerente que deverá requerer, 

no prazo de um ano a contar da data de notificação do ato de licenciamento 

ou autorização a emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os 

elementos legalmente exigíveis nos termos da Portaria número duzentos e 

dezasseis traço E barra dois mil e oito de três de março. ----------------------- 

 

 

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO – FERNANDO 

GUERRA – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO: Presente a informação 

número duzentos e cinquenta e quatro, datada do dia vinte e oito de maio 

do presente ano, subscrita pela Técnica Superior Dr.ª Telma Redondo 

trazendo para efeito de decisão o pedido apresentado pelo senhor Fernando 

Guerra ao Fundo Social de Apoio à Habitação. ---------------------------------- 

 

------- Seguidamente solicitou a palavra o Vereador senhor José Manuel 

Caldeira Santos que referiu: “Vamos abster-nos, não porque somos contra 

mas, porque achamos que quem gere o Município é que deve averiguar se 

há ou não disponibilidade financeira para conceder estes apoios. ------------- 

------- A concessão deste apoio irá abrir a possibilidade de aparecerem 

outros pedidos que deverão ser tratados de igual forma”. ---------------------- 

 

------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta de 

concessão de apoio no âmbito do Fundo Social de Apoio à Habitação posta 

à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade com a abstenção 

dos Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de 

Sá Mora. ------------------------------------------------------------------------------- 
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------- CENTRO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL – PEDIDO DE 

REFORÇO FINANCEIRO: Pela senhora Presidente da Câmara 

Municipal foi presente uma missiva enviada pela Direção do Centro de 

Ação Social e Cultural da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta 

solicitando um reforço financeiro ao protocolo celebrado com o Município.  

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um reforço 

financeiro ao protocolo inicial no montante pecuniário de dez mil euros. --- 

 

 

------- ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – TOMADA DE 

CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da ata da 

reunião do Conselho Municipal de Educação de Freixo de Espada à Cinta 

que teve lugar no dia dez de março do ano de dois mil e catorze. ------------- 

 

 

------- APROVAÇÃO EM MINUTA: Nos termos do número três do 

artigo cinquenta e sete da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 

de doze de Setembro, e para efeitos do disposto no artigo cinquenta e seis 

do mesmo normativo legal, foi deliberado por unanimidade, aprovar em 

minuta os textos das presentes deliberações. ------------------------------------- 

 

 

------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, pela 

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara foi declarada encerrada a 

reunião, eram doze horas da qual para constar se lavrou a presente ata que 

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

------- E eu, Susana Maria Durana Valente, Técnica Superior do Município 

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

 

 

A Presidente da Câmara 
 

 

 

A Técnica Superior 

 

 

 

 


