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REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FREIXO DE ESPADA À CINTA 

REALIZADA NO DIA CINCO 

DE MAIO DO ANO DE DOIS 

MIL E QUINZE. 

 

 
  ------- No dia cinco de maio 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, senhor José Manuel Caldeira Santos e Dr. 

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

------- Secretariou: Fernando Augusto Xambre Pires, Técnico Superior do 

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

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

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 quatro do mês de maio do ano dois mil e quinze que acusa 

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

 

Dotações Orçamentais – Duzentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta 

e oito euros e doze cêntimos. ------------------------------------------------------- 
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Dotações não Orçamentais – Duzentos e sete mil, trezentos e seis euros e 

seis cêntimos. ------------------------------------------------------------------------- 

 

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

a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e um de abril 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 de abril do presente ano que 

aprovou a terceira alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de 

dois mil e quinze. -------------------------------------------------------------------- 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com as abstenções 

dos Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de 

Sá Mora ratificar o despacho em apreço. ----------------------------------------- 

 

 

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

aprovou a segunda alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

para o ano de dois mil e quinze. -------------------------------------------------- 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com as abstenções 

dos Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de 

Sá Mora ratificar o despacho em apreço. ----------------------------------------- 

 

 

------- Despacho datado do dia vinte e um de abril do presente ano que 

adjudicou a empreitada “SAMA – Adaptação do Espaço Físico para 

Balcão Único” à empresa Construções Galas Pinto Sociedade 

Unipessoal, Lda. --------------------------------------------------------------------- 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por maioria com os votos contra dos 

Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de Sá 

Mora ratificar o despacho em apreço. --------------------------------------------- 
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------- Seguidamente solicitou a palavra o Vereador senhor José Santos que 

referiu: “Relativamente a esta empreitada 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”. ----------------------- 

 

 

------- Despacho datado do dia vinte e um de abril do presente ano que 

aprovou a minuta do contrato da empreitada “SAMA – Adaptação do 

Espaço Físico para Balcão Único”. ---------------------------------------------- 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por maioria com os votos contra dos 

Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de Sá 

Mora ratificar o despacho em apreço. --------------------------------------------- 

 

 

 02 – OBRAS PÚBLICAS 

 

EMPREITADAS 
 

 

------- “PRESERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO 

FREIXO SITUADO JUNTO À TORRE” – ADJUDICAÇÃO – 

PROPOSTA: Presente para efeitos de adjudicação a empreitada de 

Preservação, Valorização e Divulgação do Freixo Situado Junto à Torre, 

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 maioria, com os votos contra dos 

Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de Sá 

Mora concordar com o mesmo e consequentemente adjudicar a empreitada 

em apreço à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro pelo valor de 

catorze mil euros. --------------------------------------------------------------------- 
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------- Seguidamente solicitou a palavra o Vereador senhor José Santos que 

referiu: “Relativamente a esta aquisição 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”. ----------------------- 

 

 

------- “PRESERVAÇÃO VALORIZAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DO 

FREIXO SITUADO JUNTO À TORRE” – APROVAÇÃO DA 

MINUTA DO CONTRATO – PROPOSTA: A Câmara Municipal 

deliberou por maioria, com os votos contra dos Vereadores senhores José 

Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de Sá Mora aprovar a minuta do 

contrato da empreitada em apreço. ------------------------------------------------- 

 

 

 03 – OBRAS PARTICULARES 
 

 

PARA DELIBERAÇÃO FINAL 
 

 

------- De MANUEL FRANCISCO FERNANDES SANCHES, para 

aprovação das telas finais do processo de obras n.º 27/2012 da construção 

de um armazém sito no Loteamento Industrial desta Vila. --------------------- 

------- Atenta a informação número cento e dois barra dois mil e quinze, 

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

Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade com as abstenções dos Vereadores senhores José Manuel 

Caldeira Santos e Pedro Miguel de Sá Mora deferir a pretensão em apreço.  

 

 

 04 – AQUISIÇÕES DIVERSAS 
 

 

------- “REVISÃO DO P.D.M. DE FREIXO DE ESPADA À CINTA” – 

ADJUDICAÇÃO – PROPOSTA: Presente para efeitos de adjudicação a 

aquisição de Revisão do P.D.M. de Freixo de Espada à Cinta, acompanhada 
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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 maioria, com os votos contra dos 

Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de Sá 

Mora concordar com o mesmo e consequentemente adjudicar a aquisição 

em apreço à firma INPLENITUS, pelo valor de sessenta e cinco mil euros.  

 

------- Seguidamente solicitou a palavra o Vereador senhor José Santos que 

referiu: “Relativamente a esta aquisição 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”. ----------------------- 

 

 

------- “REVISÃO DO P.D.M. DE FREIXO DE ESPADA À CINTA” – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – PROPOSTA: A 

Câmara Municipal deliberou por maioria, com os votos contra dos 

Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de Sá 

Mora aprovar a minuta do contrato da aquisição em apreço. ------------------ 

 

 

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DE 

TRANSPORTES ESCOLARES – TOMADA DE CONHECIMENTO: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Ata da Reunião do Conselho 

Consultivo de Transportes Escolares. ---------------------------------------------  

 

 

------- 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 
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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 dezasseis horas da qual para constar se lavrou a presente acta 

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

------- E eu, Fernando Augusto Xambre Pires, Técnico Superior do 

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

A Presidente da Câmara 

O Técnico Superior 


