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REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FREIXO DE ESPADA À CINTA 

REALIZADA NO DIA DEZ DE 

MARÇO DO ANO DE DOIS 

MIL E QUINZE. 

 

 
  ------- No dia dez de março do ano dois mil e quinze, 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 e Dr. Pedro Miguel de Sá Mora. ----------------- 

------- Secretariou: Ana Maria Bento Soares, Coordenadora Técnica 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: -------------------------------------------------------------- 

------- Registou-se a falta do Vereador senhor José Manuel Caldeira Santos.  

 

 

                                      ORDEM DO DIA 
 

 

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

tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de 

tesouraria do dia nove do mês de março do ano dois mil e quinze que acusa 

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

 

Dotações Orçamentais – Duzentos e cinco mil, duzentos e trinta e sete 

euros e setenta e dois cêntimos. ---------------------------------------------------- 
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Dotações não Orçamentais – Duzentos e sete mil, duzentos e noventa e 

nove euros e noventa cêntimos. ---------------------------------------------------- 

 

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

a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e quatro de fevereiro do 

ano de dois mil e quinze, 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 vinte e quatro de fevereiro do presente 

ano que concedeu alargamento de horário por mais duas horas no dia 

28 de fevereiro para o dia um de março e no dia sete de março para o 

dia oito de março ao Dancing Bar Planeta Marrão. ------------------------- 

 

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

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

 

 

 02 – OBRAS PÚBLICAS 

 

EMPREITADAS 
 

 

------- “SAMA – ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA 

BALCÃO ÚNICO” – APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

– PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a 

abstenção do Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora, aprovar o projeto 

de execução da empreitada em título referenciada. ------------------------------ 

 

 

------- “SAMA – ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA 

BALCÃO ÚNICO” – ABERTURA DO PROCEDIMENTO POR 

AJUSTE DIRETO – PROPOSTA: Pela Senhora Presidente da Câmara 

foi apresentada uma proposta no sentido de se proceder a um ajuste direto 
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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 adaptação 

do espaço físico para Balcão Único. ----------------------------------------------- 

------- Mais, foi ainda proposto que fosse convidada a apresentar proposta a 

firma Construções Galas Pinto Sociedade Unipessoal, Lda. ------------------- 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do 

Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora aprovar as propostas em apreço, 

bem como o respetivo caderno de encargos e o convite à apresentação de 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------- 

------- O Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora justificou o seu voto 

referindo: “Relativamente a este procedimento por ajuste direto eu quero 

dizer que vou votar contra o ajuste direto não porque entenda que as coisas, 

se calhar desta forma até podem ser vantajosas mas, pelo facto de que no 

passado recente não fui informado da melhor forma e portanto não vou 

votar favoravelmente este ajuste direto, nem qualquer outro até, 

efetivamente, julgar que de facto estou a ser devidamente informado”. ------ 

 

 

------- “SAMA – ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA 

BALCÃO ÚNICO” – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO 

PROCEDIMENTO – PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade, com a abstenção do Vereador senhor Pedro Miguel de Sá 

Mora, aprovar as peças do procedimento da empreitada em título 

referenciada. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 03 – OBRAS PARTICULARES 
 

 

PARA DELIBERAÇÃO FINAL 
 

 

------- De CARLOS AUGUSTO CORDEIRO PEREIRA, para 

aprovação dos projetos das especialidades cujo projeto de arquitetura foi 

aprovado em reunião de Câmara realizada no dia vinte e quatro de 

fevereiro do presente ano. ----------------------------------------------------------- 

------- Atenta a informação número trinta e sete barra dois mil e quinze, 

datada do dia nove de março do presente ano, da Divisão Técnica de Obras, 
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Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

deferir a pretensão em causa e notificar o 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. ----------------------- 

 

 

------- De GILBERTO MANUEL MADEIRA PINTADO, para 

aprovação dos projetos das especialidades cujo projeto de arquitetura foi 

aprovado em reunião de Câmara realizada no dia vinte e quatro de 

fevereiro do presente ano. ----------------------------------------------------------- 

------- Atenta a informação número trinta e oito barra dois mil e quinze, 

datada do dia nove de março do presente ano, da Divisão Técnica de Obras, 

Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

deferir a pretensão em causa e notificar o 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. ----------------------- 

 

 

 06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS 
 

 

------- De JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS, solicita certidão de 

compropriedade nos termos do art.º 54 da Lei n.º 64/2003 de 23 de agosto 

do prédio rústico com o artigo matricial 1273. ----------------------------------- 

------- Atenta a informação número trinta e cinco barra dois mil e quinze, 

datada do dia quatro de março do presente ano, da Divisão Técnica de 

Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por 

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

 

 

 07 – EXPEDIENTE DIVERSO 
 

 

------- PARÓQUIA DE S. MIGUEL FREIXO DE ESPADA À CINTA – 

VIA SACRA PÚBLICA EM FREIXO DE ESPADA À CINTA – 
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PEDIDO DE APOIO: Presente uma missiva subscrita pelo Pároco 

Francisco Pimparel em nome da Fábrica da Igreja de S. Miguel de Freixo 

de Espada à Cinta, solicitando a comparticipação financeira para a 

realização de uma Via Sacra ao Vivo, na Semana Santa de 2015, na 

Comunidade de Freixo de Espada à Cinta. --------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder uma 

comparticipação financeira no montante pecuniário de oitocentos euros. ----   

 

 

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- CONFRARIA DA AMÊNDOA DO DOURO SUPERIOR – 

PROPOSTA DE ADESÃO: Pela senhora Presidente da Câmara foi 

apresentada uma proposta verbal no sentido de o Município aderir à 

Confraria da Amêndoa do Douro Superior. -------------------------------------- 

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

de adesão em apreço. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – 

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS 

FLORESTAS – ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A 

PLATAFORMA LOCAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO 

DA MARCA NATURAL.PT: Presente um acordo de colaboração para a 

plataforma local de operacionalização e gestão da marca Natural.PT, a 

celebrar entre o Município de Freixo de Espada à Cinta e o Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas 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 acordo de colaboração em apreço. --------------------- 

 

 

------- MELHORIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DOURO – CONTRATO DE 

PARTILHA DE POUPANÇAS LÍQUIDAS – PROPOSTA: Pela 

senhora Presidente da Câmara Municipal foi presente um contrato de 

partilha de poupanças liquidas a celebrar entre o Município de Freixo de 

Espada à Cinta e a Comissão Executiva do Plano Nacional de Ação para a 
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Eficiência Energética tendo em vista a melhoria de eficiência energética na 

iluminação pública do Douro 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, com a abstenção do Vereador senhor Pedro Miguel de Sá 

Mora, aprovar o contrato em apreço, e nomear como representante a 

senhora Presidente da Câmara. ------------------------------------------------ 

 

 

------- ABERTURA DE CONCURSOS – QUADRAS E FOTOGRAFIA 

– 2015 – PROPOSTA: Pela senhora Presidente da Câmara foi presente 

uma proposta de regulamento do Concurso de Quadras e de Fotografia para 

o ano de 2015 e que aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da 

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

------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta em apreço. ------------------------------------- 

 

 

------- 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, pela 

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara foi declarada encerrada a 

reunião, eram doze 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. ------------------------------------------------------ 

 

 

A Presidente da Câmara 
 

 

 

A Coordenadora Técnica 

 


