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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 dez de Fevereiro 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 nove do mês de Fevereiro do ano dois mil e dez que acusa
o saldo disponível de: -------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Duzentos e noventa e oito mil cento e cinquenta
euros e seis cêntimos. ---------------------------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Oitenta e seis mil quinhentos e noventa e
quatro euros e quarenta e nove cêntimos. ----------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a acta da reunião ordinária realizada no dia vinte e sete de Janeiro do ano
de dois mil e dez, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter
sido distribuída previamente a todos os membros do Executivo. -------------01 – COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES
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------- Despacho datado do dia quatro de Fevereiro do presente ano que
deferiu a terceira alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de
dois mil e dez. ------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia quatro de Fevereiro do presente ano que
deferiu a terceira alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para
o ano de dois mil e dez. ------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção do
Vereador senhor António Eduardo Jorge Morgado e Vereadora senhora
Maria do Céu Quintas aprovar os despachos em apreço. ----------------------02 – OBRAS PÚBLICAS
EMPREITADAS

------- PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA NA ALDEIA DE LIGARES
– CONTA FINAL: Presente para efeitos de aprovação a conta final da
empreitada em título referenciada, elaborada pelos serviços da Divisão
Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação do Município, em conformidade
com o disposto no artigo duzentos e vinte e um do Decreto-Lei número
cinquenta e nove barra noventa e nove de dois de Março (Regime Jurídico
das Empreitadas de Obras Públicas), tendo-se constatado que o valor total
da empreitada se cifrou em vinte e seis mil trezentos e oitenta e nove euros
e setenta e três cêntimos, assim discriminados: ---------------------------------------- Trabalhos Normais: Vinte e seis mil trezentos e oitenta e nove euros
e setenta e três cêntimos. ------------------------------------------------------------------ Trabalhos a Mais de Natureza Prevista: Zero euros. -------------------------- Trabalhos a Mais de Natureza não Prevista: Zero euros. --------------------- Trabalhos a Menos: Zero euros. -------------------------------------------------- Depois de analisada, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, proceder à sua aprovação e notificar da mesma a firma
adjudicatária para em conformidade com o estatuído no número um do
artigo duzentos e vinte e dois do normativo legal supra referenciado,
assinar ou deduzir reclamação fundamentada. -----------------------------------
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------- PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA NA ALDEIA DE
MAZOUCO – CONTA FINAL: Presente para efeitos de aprovação a
conta final da empreitada em título referenciada, elaborada pelos serviços
da Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação do Município, em
conformidade com o disposto no artigo duzentos e vinte e um do DecretoLei número cinquenta e nove barra noventa e nove de dois de Março
(Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas), tendo-se constatado
que o valor total da empreitada se cifrou em vinte e quatro mil duzentos e
oitenta e nove euros e cinquenta e sete cêntimos, assim discriminados: ----------- Trabalhos Normais: Vinte e quatro mil duzentos e oitenta e nove
euros e cinquenta e sete cêntimos. ------------------------------------------------------- Trabalhos a Mais de Natureza Prevista: Zero euros. -------------------------- Trabalhos a Mais de Natureza não Prevista: Zero euros. --------------------- Trabalhos a Menos: Zero euros. -------------------------------------------------- Depois de analisada, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, proceder à sua aprovação e notificar da mesma a firma
adjudicatária para em conformidade com o estatuído no número um do
artigo duzentos e vinte e dois do normativo legal supra referenciado,
assinar ou deduzir reclamação fundamentada. -----------------------------------

------- CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO CABEÇO DE
NOSSA SENHORA DOS MONTES ERMOS – FASE I – CONTA
FINAL: Presente para efeitos de aprovação a conta final da empreitada em
título referenciada, elaborada pelos serviços da Divisão Técnica de Obras,
Urbanismo e Habitação do Município, em conformidade com o disposto no
artigo duzentos e vinte e um do Decreto-Lei número cinquenta e nove barra
noventa e nove de dois de Março (Regime Jurídico das Empreitadas de
Obras Públicas), tendo-se constatado que o valor total da empreitada se
cifrou em cento e quarenta e nove mil cento e setenta euros e setenta e oito
cêntimos, assim discriminados: ---------------------------------------------------------- Trabalhos Normais: Cento e quarenta e nove mil cento e setenta
euros e setenta e oito cêntimos. ---------------------------------------------------------- Trabalhos a Mais de Natureza Prevista: Zero euros. -------------------------- Trabalhos a Mais de Natureza não Prevista: Zero euros. --------------------- Trabalhos a Menos: Zero euros. --------------------------------------------
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------- Depois de analisada, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, proceder à sua aprovação e notificar da mesma a firma
adjudicatária para em conformidade com o estatuído no número um do
artigo duzentos e vinte e dois do normativo legal supra referenciado,
assinar ou deduzir reclamação fundamentada. -----------------------------------

------- CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO CABEÇO DE
NOSSA SENHORA DOS MONTES ERMOS – FASE II – CONTA
FINAL: Presente para efeitos de aprovação a conta final da empreitada em
título referenciada, elaborada pelos serviços da Divisão Técnica de Obras,
Urbanismo e Habitação do Município, em conformidade com o disposto no
artigo duzentos e vinte e um do Decreto-Lei número cinquenta e nove barra
noventa e nove de dois de Março (Regime Jurídico das Empreitadas de
Obras Públicas), tendo-se constatado que o valor total da empreitada se
cifrou em cento e quarenta e oito mil cento e sessenta e seis euros e trinta e
cinco cêntimos, assim discriminados: --------------------------------------------------- Trabalhos Normais: Cento e quarenta e oito mil cento e sessenta e
seis euros e trinta e cinco cêntimos. ----------------------------------------------------- Trabalhos a Mais de Natureza Prevista: Zero euros. -------------------------- Trabalhos a Mais de Natureza não Prevista: Zero euros. --------------------- Trabalhos a Menos: Zero euros. -------------------------------------------------- Depois de analisada, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, proceder à sua aprovação e notificar da mesma a firma
adjudicatária para em conformidade com o estatuído no número um do
artigo duzentos e vinte e dois do normativo legal supra referenciado,
assinar ou deduzir reclamação fundamentada. ----------------------------------03 – OBRAS PARTICULARES
PARA DELIBERAÇÃO FINAL

------- De RICARDO JORGE MASSANO MADEIRA, para renovação
do alvará para o posto de abastecimento de combustível, cujo projecto de
arquitectura foi aprovado em reunião de Câmara realizada em vinte e um
de Setembro do ano de dois mil e nove. ------------------------------------------
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------- Atenta a informação número dezanove barra dois mil e dez, datada
de dois de Fevereiro 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 acto de
licenciamento ou autorização a emissão do respectivo 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 MANUEL LUÍS GALAS PINTO, solicita alteração ao alvará
de loteamento industrial, lote número três. --------------------------------------------- Atenta a informação número onze barra dois mil e dez, datada de
vinte e seis de Janeiro do presente ano, da Divisão Técnica de Obras,
Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------------------------

------- De ARTUR DOS SANTOS MANSO, solicita dispensa de licença
de obras de construção de um tanque de armazenamento de água destinado
a rega, com uma área de vinte e cinco metros quadrados, sito no lugar
designado por Vilas Boas em Freixo de Espada à Cinta. ----------------------------- Atenta a informação número vinte e oito barra dois mil e dez, datada
de quatro de Fevereiro 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

------- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO DE ESPADA À
CINTA – PEDIDO DE SUBSÍDIO: Presente uma missiva subscrita pela
Directora do Agrupamento de Escolas de Freixo de Espada à Cinta,
solicitando a atribuição de um subsídio para o ano lectivo de dois mil e
nove dois mil e dez. ------------------------------------------------------------------
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------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade atribuir um subsídio no montante pecuniário de duzentos e
cinquenta euros por sala. ------------------------------------------------------------------ ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS LIMITADOS DA VOZ –
PEDIDO DE SUBSÍDIO: Presente uma missiva subscrita pela Direcção
da Associação em título referenciada solicitando a atribuição de um
subsídio por parte do Município tendo em vista continuar a missão de
servir a comunidade e o doente laringectomizado de uma forma assertiva e
altruísta. -------------------------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade conceder um subsídio no montante pecuniário de cem euros. 08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

------- REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE
BOLSAS DE ESTUDO – ABERTURA DE CONCURSO –
PROPOSTA: Presente uma proposta subscrita pela Técnica Superior de
Serviço Social que a seguir se transcreve na íntegra: --------------------------De Harmonia com o número 2 do Regulamento em epígrafe a Câmara
Municipal decide sobre a oportunidade de abertura de concurso,
estabelecendo as fases e as condições não previstas no presente
Regulamento.
Nesta sequência, e tendo por base o teor do preâmbulo do mesmo
regulamento, ou seja, contribuir para a redução dos efeitos da inexistência
de Ensino Secundário e Superior no Concelho e das desigualdades sociais
que impedem a continuação dos estudos a jovens com dificuldades
económicas, permitimo-nos sugerir a V. Excia que:
1) se proceda à abertura de concurso, nos termos do Regulamento em
vigor, destinado à abertura de bolsa de estudo com referência ao ano
lectivo de 2009/2010 e que seja fixado novamente o dia 31 de Março
de 2010 para entrega das respectivas candidaturas;
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b) de harmonia com o art.º 4 do mesmo regulamento, seja mantido o
rendimento máximo “ per capita” dos respectivos agregados
familiares em uma vez e meia o salário mínimo nacional;
c) manter o quantitativo monetário das bolsas de estudo, ou seja, €
1000,00 ( mil euros ), para o ensino superior e € 750,00 ( setecentos
e cinquenta euros ) para o ensino secundário.
Contudo deverá a Excelentíssima Câmara deliberar e tomar a decisão que
melhor entender sobre o assunto em epígrafe..
Para Deliberação Superior
A Técnica Superior de Serviço Social
( Dr.ª Telma Redondo )

------- Depois de devidamente analisada a proposta em apreço, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade aprová-la. ------------------------------------- VI CONCURSO DE MÁSCARAS DE CARNAVAL –
PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta
de regulamento do Sexto Concurso de Máscaras de Carnaval e que aqui se
dá por integralmente reproduzida ficando um exemplar do mesmo
arquivado na pasta anexa ao livro de actas. --------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar a proposta em apreço. -------------------------------------

------- REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
COORDENADOR DA AVALIAÇÃO – SISTEMA INTEGRADO DE
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA (SIADAP) – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara
foi presente a proposta de regulamento em título referenciada e que aqui se
dá por integralmente reproduzida ficando um exemplar do mesmo
arquivado na pasta anexa ao livro de actas. --------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar a proposta em apreço. -------------------------------------
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------- PROPOSTA DE PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA
DESPESA PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZ: Pelo senhor
Presidente da Câmara foi presente a primeira revisão ao Orçamento da
Despesa para o ano de dois mil e dez e que aqui se dá por integralmente
reproduzida ficando um exemplar da mesma arquivada na pasta anexa ao
livro de actas. ------------------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade com a abstenção dos Vereadores senhor António Eduardo
Jorge Morgado e senhora Maria do Céu Quintas aprovar a revisão em
apreço, mais deliberando ainda submete-la à apreciação e votação da
digníssima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------

------- PROPOSTA DE PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA
RECEITA PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZ: Pelo senhor
Presidente da Câmara foi presente a primeira revisão ao Orçamento da
Receita para o ano de dois mil e dez e que aqui se dá por integralmente
reproduzida ficando um exemplar da mesma arquivada na pasta anexa ao
livro de actas. ------------------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade com a abstenção dos Vereadores senhor António Eduardo
Jorge Morgado e senhora Maria do Céu Quintas aprovar a revisão em
apreço, mais deliberando ainda submete-la à apreciação e votação da
digníssima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------ ARS – RELATÓRIOS DE ANÁLISES DA ÁGUA DE
CONSUMO DA REDE PÚBLICA – FORNOS E LIGARES –
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, 25 de Fevereiro do ano de 2010. -------------------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

