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MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL
-------JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS, PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA
À CINTA: ----------------------------------------------------------------------------

------- TORNA PÚBLICO, nos termos do disposto no artigo 91 conjugado
no n.º4 do artigo 92 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro que na reunião ordinária
desta Câmara realizada no dia treze de Janeiro do ano de dois mil e dez,
cuja acta se encontra devidamente aprovada, foram tomadas as seguintes
deliberações. --------------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA
------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal
tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de
tesouraria do dia doze do mês de Janeiro do ano dois mil e dez que acusa o
saldo disponível de: -----------------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Quatrocentos e noventa e cinco mil seiscentos e
oitenta e nove euros e dezassete cêntimos. --------------------------------------Dotações não Orçamentais – Oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e
quatro euros e setenta e dois cêntimos. --------------------------------------------

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a acta da reunião ordinária realizada no dia trinta de Dezembro do ano de
dois mil e nove, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter
sido distribuída previamente a todos os membros do Executivo. -------------------- O senhor Presidente da Câmara e o Vereador senhor António
Eduardo Jorge Morgado abstiveram-se em virtude de não terem participado
na reunião a que a mesma se reporta. ----------------------------------------------
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01 – COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES

------- Despacho datado do dia vinte e dois de Dezembro do ano de dois
mil e nove que concedeu a licença de divertimentos públicos à
Comissão de Festas em Honra do Menino Jesus de Ligares. -------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- Despacho datado do dia vinte e dois de Dezembro do ano de dois
mil e nove que concedeu a licença especial do ruído à Comissão de
Festas em Honra do Menino Jesus de Ligares. ------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- Despacho datado do dia quatro de Janeiro do presente ano que
ratificou o contrato de empréstimo de curto prazo a celebrar com a
Caixa Geral de Depósitos. --------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- Despacho datado do dia cinco de Janeiro do presente ano que
deferiu a primeira alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de
dois mil e dez. ------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção
dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria
do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. --------------------------------------- Despacho datado do dia cinco de Janeiro do presente ano que
deferiu a primeira alteração ao Plano Plurianual de Investimentos
para o ano de dois mil e dez. ------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção
dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria
do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. ---------------------------------
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02 – OBRAS PÚBLICAS
EMPREITADAS
------- “REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL” ––
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – ADJUDICAÇÃO PROPOSTA: Presente para efeitos de adjudicação a empreitada em título
referenciada, 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, bem como da minuta do respectivo contrato. ---------------------- Depois de devidamente analisados, o relatório final de adjudicação e
a minuta do contrato, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
concordar com os mesmos e consequentemente adjudicar a empreitada em
apreço à firma NORCOMSUL – CONSTRUÇÕES, LDA., em virtude ser a
proposta mais vantajosa para o Município. --------------------------------------06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS
------- VENDA AMBULANTE – RENOVAÇÃO DE CARTÃO:
Presente um requerimento subscrito por Manuel Ribeiro Ferreira da Silva,
residente na Freguesia de Alvite, Município de Moimenta da Beira,
solicitando que lhe seja renovado o cartão de vendedor ambulante para
poder actuar nas feiras e mercados da área deste Município como vendedor
de comércio a retalho de têxteis. --------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------07 – EXPEDIENTE DIVERSO
------- COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF – PEDIDO DE
SUBSÍDIO: Presente uma missiva subscrita pelo Presidente do Comité
Português para a UNICEF solicitando a atribuição de um subsídio por parte
do Município. -------------------------------------------------------------------------
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder um
subsídio no montante pecuniário de cem euros. --------------------------------08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
------- CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS DE MANEIO – PROPOSTA:
Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta que a seguir
se transcreve na íntegra. ------------------------------------------------------------PROPOSTA
Assunto: CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO
Ao abrigo da faculdade prevista no ponto dois ponto três ponto quatro ponto
três do Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro que aprova o Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais, proponho a constituição dos fundos de maneio
abaixo mencionados, destinados a satisfazer o pagamento de pequenas despesas
urgentes e inadiáveis.
COMBUSTÍVEIS ( gasóleo ) – 02.01.02.02
D.T.O.U.H. – Dois mil setecentos e cinquenta euros;
A.M. – Quatrocentos euros.

AJUDAS DE CUSTO – 02.01.04.01
D.T.O.U.H. – Duzentos e cinquenta euros;
D.A.F. – Duzentos e cinquenta euros;
A.M. – Quinhentos euros.
DESLOCAÇÕES E ESTADAS – 02.02.13
A.M. – Trezentos euros.
COMUNICAÇÕES – 02.02.09
D.A.F. – Quinhentos euros.
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MATERIAL DE ESCRITÓRIO – 02.01.08
D.A.F. – Duzentos e cinquenta euros.
Mais proponho ainda que sejam nomeados os funcionários Fernando Augusto
Xambre Pires, responsável respectivamente pelos fundos de maneio da Divisão
Administrativa e Financeira e Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação e
responsável pelo fundo de maneio da Administração Municipal a Técnica Superior
Jurista Dr.ª Susana Maria Durana Valente.
Edifício dos Paços do Concelho de Freixo de Espada à Cinta, 7 de Janeiro de
2010.
O Presidente da Câmara
José Manuel Caldeira Santos

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- OPEN SCHOOL – ESCOLA DE LÍNGUAS – CONTRATO –
TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou
conhecimento do contrato celebrado com a Open School – Escola de
Línguas, de Mirandela no âmbito da prestação de serviços de leccionação
nas áreas de Inglês, Expressão Musical e TIC. ----------------------------------------- ARS – RELATÓRIOS DE ANÁLISES DA ÁGUA DE
CONSUMO DA REDE PÚBLICA - POIARES – TOMADA DE
CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos
resultados das análises da água de consumo humano. -------------------------------- LRTM – LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OSMONTES – ENVIO DE RELATÓRIOS DE ENSAIO – TOMADA DE
CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos
relatórios de ensaio enviados pelo Laboratório Regional de Trás-osMontes. --------------------------------------------------------------------------------
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------- Para constar e devidos efeitos se dactilografou o presente Edital e
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. -

------- Edifício dos Paços do Concelho e Divisão Administrativa e
Financeira, 28 de Janeiro do ano de 2010. ----------------------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

