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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 vinte e quatro de Março 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 vinte e três do mês de Março do ano dois mil e dez que
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Quinhentos e treze mil e noventa e sete euros e
setenta e oito cêntimos. -------------------------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Oitenta e cinco mil quatrocentos e catorze
euros e noventa cêntimos. -----------------------------------------------------------

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a acta da reunião ordinária realizada no dia dez de Março 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. -------------------
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01 - COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES

------- Despacho datado do dia três de Março do presente ano que
aprovou a atribuição de um subsídio no montante de oito mil euros à
Junta de Freguesia de Freixo de Espada à Cinta. ---------------------------------- Seguidamente à apresentação deste despacho solicitou a palavra o
senhor Vereador António Eduardo Jorge Morgado para referir: “Sou adepto
que em Freixo se façam provas de Motocross, agora se a Junta de Freguesia
de Freixo de Espada à Cinta organiza essa prova acho que tem a
responsabilidade de disponibilizar e gerir os recursos de forma a que não
tenha que recorrer à Câmara Municipal. ------------------------------------------------ Tal situação pode criar-nos precedentes em relação a outras
Freguesias o que seria de difícil gestão para a Câmara Municipal. Acresce a
isso o facto de a Câmara Municipal lutar contra algumas dificuldades
financeiras o que deverá reflectir-se em relação a decisões que tenham a
ver com a Junta de Freguesia de Freixo de Espada à Cinta”. ------------------------ Seguidamente solicitou a palavra a senhora Vereadora Maria do Céu
Quintas para referir: “Numa das reuniões anteriores da Câmara Municipal
aprovámos o apoio a um grupo de ciclistas, que pernoitaram e fizeram
algumas refeições em Freixo, mas os participantes do Motocross não
pernoitam, não fazem refeições e portanto não deixam dinheiro, não há
retorno do apoio. --------------------------------------------------------------------------- Considero que a prova de Motocross tem que se auto financiar. Além
do mais a Câmara está a financiar uma prova desportiva e por outro lado
cortou com o financiamento ao desporto escolar”. ------------------------------------ Seguidamente usou da palavra o senhor Presidente da Câmara
Municipal que referiu: “A Motocross é uma prova nacional, organizada
pela Federação Nacional de Motocross. Em Freixo sempre houve a tradição
de se fazer uma prova de Motocross nas Festas das Amendoeiras em Flor.
Nos mandatos anteriores houve a tentativa de o Município comprar um
terreno à Santa Casa da Misericórdia, tentativa que falhou porque o terreno
que estava à venda não era o que a Câmara pretendia pois não tinha
dimensão para tal evento, e temos que louvar a Junta de Freguesia de
Freixo de Espada à Cinta por ter tido a coragem e a iniciativa de ter
construído uma pista de Motocross em terreno próprio e adequado. ----------

Pág. 3

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
CÂMARA MUNICIPAL

------- A Câmara anterior e esta sempre apoiaram a realização desta prova
desportiva, porque entendemos que é importante para o Município pois
potencia a captação de turistas e visitantes ao nosso Concelho que esgotam
toda a capacidade hoteleira. --------------------------------------------------------------- Esta prova está inserida numa época festiva trazendo muitos turistas
nacionais e estrangeiros adeptos desta modalidade de desporto motorizado.
É claro que estas iniciativas têm custos, e que as dificuldades financeiras
são cada vez maiores e temo pela sua realização no futuro, no entanto
dentro do nosso rigor e controlo orçamental apoiamos esta prova. ----------------- O apoio a esta modalidade de desporto já foi sufragado nas eleições
autárquicas, e a Junta de Freguesia entendeu o resultado das eleições como
uma forma de apoio às suas actividades”. ---------------------------------------------- Usou de seguida a palavra o senhor Vereador Pedro Miguel de Sá
Mora para referir: “Nunca se investiu tanto na educação como por este
Executivo, é o Executivo que mais tem investido na educação desde o vinte
e cinco de Abril. ---------------------------------------------------------------------------- O desporto escolar é da responsabilidade do Ministério da Educação,
que financia as horas dos professores, transportes pagos ao quilómetro e os
lanches, apesar disso o Município financiava o desporto escolar em
duplicado, mas dado que estamos com dificuldades financeiras deixámos
de o fazer como forma de reduzir às despesas, no entanto o Ministério da
Educação continua a financiar o desporto escolar.” ----------------------------------- Solicitou de novo a palavra o senhor Vereador António Eduardo
Jorge Morgado referindo: “A minha intervenção cinge-se essencialmente
na exigência de rigor orçamental em relação às entidades que a Câmara
financia. -------------------------------------------------------------------------------------- Concordo e reconheço a mais-valia que o Motocross traz para o
nosso Concelho e também sei que os eleitores deste Concelho sufragaram
por maioria o programa eleitoral do Partido Socialista quer para a Câmara
Municipal quer para a Junta de Freguesia, mas também aproximadamente
quarenta por cento dos eleitores não concordaram com ele, o que não lhe
retira a legitimidade obviamente há outras formas de pensar as soluções.” –
------- Usou de novo a palavra o senhor Presidente da Câmara que referiu:
“Agradeço o reconhecimento, sempre na vida as maiorias foram
respeitadas e neste contexto cumpriu-se a vontade popular.” ------------------
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------- Não havendo outras intervenções a registar foi o despacho posto à
ratificação tendo o mesmo sido aprovado por maioria com três votos a
favor e dois votos contra do Vereador senhor António Eduardo Jorge
Morgado e da Vereadora senhora Maria do Céu Quintas. ----------------------

------- Despacho datado do dia dezassete de Março do presente ano que
deferiu a quarta alteração ao Orçamento da Despesa 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 da senhora Vereadora
Maria do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. -------------------------

------- Despacho datado do dia dezassete de Março do presente ano que
deferiu a quarta 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 da senhora Vereadora
Maria do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. -------------------------

------- Despacho datado do dia dezassete de Março do presente ano que
deferiu a primeira alteração ao Plano de Actividades Municipais 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 da senhora Vereadora
Maria do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. ------------------------------- Despacho datado do dia dezoito de Março do presente ano que
aprovou a atribuição de um subsídio no montante de cinco mil euros
ao Grupo Desportivo de Poiares. ------------------------------------------------

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------
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02 – OBRAS PÚBLICAS
EMPREITADAS

------- PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA NA ALDEIA DE FORNOS
– PRORROGAÇÃO DE PRAZO – PROPOSTA: Presente uma missiva
subscrita pela gerência da firma Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda,
solicitando uma prorrogação de prazo de quarenta e cinco dias a título
gracioso, da obra mencionada em epígrafe. -------------------------------------------- Atenta a informação número quarenta e cinco barra dois mil e dez,
datada de dezanove de Março do presente ano da Divisão Técnica de
Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade, conceder uma prorrogação de prazo a título gracioso até ao
dia onze de Maio do presente ano. -------------------------------------------------

------- PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA NA ALDEIA DE
LAGOAÇA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO – PROPOSTA: Presente
uma missiva subscrita pela gerência da firma Gualdim Anciães Amado &
Filhos, Lda, solicitando uma prorrogação de prazo de quarenta e cinco dias
a título gracioso, da obra mencionada em epígrafe. ----------------------------------- Atenta a informação número quarenta e três barra dois mil e dez,
datada de dezanove de Março do presente ano da Divisão Técnica de
Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade, conceder uma prorrogação de prazo a título gracioso até ao
dia um de Maio do presente ano. ---------------------------------------------------

------- BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DA E.N 221 E
LAGOAÇA AO RIO DOURO – TROÇO ENTRE A E.N. 221 E O
CEMITÉRIO DE LAGOAÇA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO –
PROPOSTA: Presente uma missiva subscrita pela gerência da firma
Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda, solicitando uma prorrogação de
prazo de quarenta e cinco dias a título gracioso, da obra mencionada em
epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número quarenta e quatro barra dois mil e dez,
datada de dezanove de Março do presente ano da Divisão Técnica de
Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
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unanimidade, conceder uma prorrogação de prazo a título gracioso até ao
dia dezasseis de Maio do presente ano. -------------------------------------------

03 - OBRAS PARTICULARES
PARA APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA

------- De JOSÉ JOAQUIM REDONDO, para ampliação de edifício para
armazém agrícola e arrumos localizado na Rua das Eiras da Freguesia de
Lagoaça, a que corresponde o processo de obras número cento e vinte e
sete barra dois mil e nove. ---------------------------------------------------------------- Atenta a informação número quarenta e um barra dois mil e dez,
datada do dia dez de Março do presente ano, da Divisão Técnica de Obras,
Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
aprovar o projecto de arquitectura em causa e notificar o impetrante de que
deverá requerer a aprovação dos projectos 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. -----------------------------------------------------------------------------07 – EXPEDIENTE DIVERSO
------- RONALDO PIRES SANTOS – PEDIDO DE APOIO: Presente
uma missiva subscrita por Ronaldo Pires Santos solicitando a atribuição de
um subsídio por parte do Município de cem euros para aquisição de uma
bicicleta para o filho. ---------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade indeferir o pedido. ---------------------------------------------------

------- COMISSÃO DE FESTAS DE SANTO ANTÓNIO DE
LAGOAÇA – PEDIDO DE SUBSÍDIO: Presente uma missiva subscrita
pela Comissão de Festas em título referenciada solicitando um apoio por
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parte do Município para a realização das festividades em honra de Santo
António de Lagoaça. ----------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade custear as despesas inerentes à contratação da Banda de
Música. -------------------------------------------------------------------------------08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DOURO SUPERIOR DE FINS
ESPECÍFICOS – ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA –
PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente um acordo de
regularização de divida a celebrar entre o Município e a Associação de
Municípios do Douro Superior e que aqui se dá por integralmente
reproduzido ficando um exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao
livro de actas. ------------------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar o acordo de regularização de divida em apreço. ------------- FÉRIAS EM MOVIMENTO DA PÁSCOA – PROPOSTA: Pelo
senhor Presidente da Câmara foi presente a proposta de Férias em
Movimento da Páscoa e que aqui se dá por integralmente reproduzida
ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de actas.
------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar a proposta em apreço. ------------------------------------------ FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO – JOSÉ
MANUEL PEREIRA ARAÚJO – INFORMAÇÃO – PROPOSTA:
Presente a informação número noventa e seis, datada de nove de Março do
presente ano, subscrita pela Técnica Superior Dr.ª Telma Redondo e que a
seguir se transcreve. -----------------------------------------------------------------Trazemos a conhecimento de V. Excia que a Eng.ª Daniela Bento
informou a DASCDTL do Município de Freixo de Espada à Cinta da
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existência de um cidadão com dificuldades de mobilidade residente no
Bairro do Espírito Santo na Freguesia de Ligares Sr. José Manuel Pereira
Araújo, que solicita a construção de uma casa de banho.
Nesta sequência, trazemos ao conhecimento de V. Excia que dia
08/02/2010 realizámos visita domiciliária e constatámos que os
progenitores do mesmo não reuniu a condição de acesso enumerada na
alínea c) do art.º 6 do Fundo Social de Apoio à Habitação.
Informo ainda V.Excia que esta informação já foi prestada à
requerente.
Assim, permitimo-nos sugerir a V.Excia que este pedido de
construção de casa de banho, seja contemplado quando os fundos da
Segurança Social ao abrigo do Programa de Conforto Habitacional para
Pessoas Idosas sejam novamente abertas.
Contudo, deverá V.Excia 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
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a
informação em apreço. -------------------------------------------------------------------- ANDREIA SOFIA CASTRO DA SILVA – RESCISÃO DO
CONTRATO DE CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DAS
PISCINAS COBERTAS – PROPOSTA: Presente uma missiva subscrita
por Andreia Sofia Castro da Silva, adjudicatária da concessão do Bar das
Piscinas Cobertas de Freixo de Espada à Cinta, dando conta da sua situação
económica e das dificuldades financeiras para fazer face às despesas
inerentes à exploração do referido bar, solicitando a rescisão do contrato de
cessão de exploração. ---------------------------------------------------------------------- Posto isto, o senhor Presidente da Câmara informou o
Excelentíssimo Órgão Executivo de que até ao momento a adjudicatária só
tinha pago uma renda no valor de quinhentos e quarenta e seis euros com
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IVA incluído referente à renda do mês de Junho e que até agora o montante
da divida é de quatro mil novecentos e catorze euros. -------------------------------- A Câmara Municipal depois de devidamente analisar a situação,
deliberou por unanimidade rescindir o referido contrato bem como perdoar
a divida em causa. -------------------------------------------------------------------------- ARS – RELATÓRIOS DA ANÁLISE DA ÁGUA DAS
PISCINAS
MUNICIPAIS
COBERTAS
–
TOMADA
DE
CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos
resultados das análises da água das Piscinas Municipais Cobertas. ----------------- 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. --------------------------------------------------------------------------------

------- 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 Março do ano de 2010. -----------------------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

