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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 sete de Abril 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 seis do mês de Abril do ano dois mil e dez que acusa o
saldo disponível de: -----------------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Setecentos e sessenta e seis mil novecentos e
trinta e cinco euros e vinte e três cêntimos. --------------------------------------Dotações não Orçamentais – Oitenta e nove mil setecentos e oitenta e
nove euros e oitenta e quatro cêntimos. ------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a acta da reunião ordinária realizada no dia vinte e quatro 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. -------------01 - COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES
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------- Despacho datado do dia vinte e nove de Março do presente ano
que atribui um subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Freixo de Espada à Cinta no montante pecuniário de
dois mil euros para fazer face a despesas efectuadas com o pessoal na
vigilância do Espaço Multiusos e no apoio às várias provas T.T. ---------

------- A Câmara municipal deliberou por unanimidade dos membros
presentes ratificar o despacho em apreço. ---------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal manifestou o seu
impedimento legal em virtude de fazer parte dos órgãos sociais da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Freixo de Espada à
Cinta, tendo sido dado cumprimento ao estatuído no número quatro do
artigo vinte e quatro do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei número quatrocentos e quarenta e dois barra noventa e
um de quinze de Março e alterado pelo Decreto-Lei número seis barra
noventa e seis de trinta e um de Janeiro. -----------------------------------------02 – OBRAS PÚBLICAS
EMPREITADAS
------“CONSTRUÇÃO
E
GRANDE
REPARAÇÃO
DE
ARRUAMENTOS NA VILA – MELHORIA DO MOBILIDADE
URBANA DAS AVENIDAS COMBATENTES DO ULTRAMAR E
EMIGRANTE” – APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO –
PROPOSTA: Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente o projecto de
execução da empreitada em título referenciada, elaborado pela empresa
Multilayer, Engenharia Civil, Lda. ------------------------------------------------------ Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar o projecto em apreço. -------------------------------------------“CONSTRUÇÃO
E
GRANDE
REPARAÇÃO
DE
ARRUAMENTOS NA VILA – MELHORIA DA MOBILIDADE
URBANA DAS AVENIDAS COMBATENTES DO ULTRAMAR E
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EMIGRANTE” – ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR
CONCURSO PÚBLICO – PROPOSTA: Pelo Senhor Presidente da
Câmara foi apresentada uma proposta verbal no sentido de se proceder à
abertura de procedimento por concurso público nos termos da alínea b) do
número um do artigo dezasseis e alínea b) do artigo dezanove do Código
dos Contratos Públicos, tendo em vista a Construção e Grande Reparação
de Arruamentos na Vila – Melhoria da Mobilidade Urbana das Avenidas
Combatentes do Ultramar e Emigrante. ------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
em apreço bem como o respectivo programa de concurso e caderno de
encargos. ------------------------------------------------------------------------------------“CONSTRUÇÃO
E
GRANDE
REPARAÇÃO
DE
ARRUAMENTOS NA VILA – MELHORIA DO MOBILIDADE
URBANA DAS AVENIDAS COMBATENTES DO ULTRAMAR E
EMIGRANTE”
–
APROVAÇÃO
DAS
PEÇAS
DO
PROCEDIMENTO – PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar as peças do procedimento da empreitada em título
referenciada. --------------------------------------------------------------------------

03 - OBRAS PARTICULARES
PARA APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA

------- De MANUEL EUGÉNIO MELÃO, para reconstrução de uma
habitação unifamiliar sita na Rua da Costa desta Vila, a que corresponde o
processo de obras número sete barra dois mil e dez. ---------------------------------- Atenta a informação número cinquenta e três barra dois mil e dez,
datada do dia trinta 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
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de dezasseis de Dezembro, alterado e republicado pela Lei número sessenta
barra dois mil e sete de quatro de Setembro. -------------------------------------

------- De AMÂNDIO AUGUSTO LINHARES, para reconstrução de
uma habitação unifamiliar sita na Rua do Rossio da Freguesia de Mazouco,
a que corresponde o processo de obras número dezasseis barra dois mil e
dez. ------------------------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cinquenta e seis barra dois mil e dez,
datada do dia trinta de Março do presente ano, da Divisão Técnica de
Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade dos membros presentes 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. ----------------------- O Vereador Senhor António Eduardo Jorge Morgado declarou o seu
impedimento legal em virtude de ser o autor do projecto, tendo sido dado
cumprimento ao estatuído no número quatro do artigo vinte e quatro do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
número quatrocentos e quarenta e dois barra noventa e um de quinze de
Março e alterado pelo Decreto-Lei número seis barra noventa e seis de
trinta e um de Janeiro. ---------------------------------------------------------------

------- De MANUEL ANTÓNIO CARDOSO DUARTE, para
reconstrução de um edifício destinado a arrumos sito nos Castelares desta
Vila, a que corresponde o processo de obras número cento e dezanove barra
dois mil e nove. ----------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cinquenta e quatro barra dois mil e dez,
datada do dia trinta de Março do presente ano, da Divisão Técnica de
Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade dos membros presentes 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
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noventa e nove de dezasseis de Dezembro, alterado e republicado pela Lei
número sessenta barra dois mil e sete de quatro de Setembro. ----------------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou o seu
impedimento legal em virtude de existirem laços familiares com o
Engenheiro responsável pela obra, tendo sido dado cumprimento ao
estatuído no número quatro do artigo vinte e quatro do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número
quatrocentos e quarenta e dois barra noventa e um de quinze de Março e
alterado pelo Decreto-Lei número seis barra noventa e seis de trinta e um
de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------

------- De MARIA ELISA FALEIRO DIOGO DE SOUSA NUNES, para
construção de uma habitação unifamiliar sita na Rua das Eiras da Freguesia
de Mazouco, a que corresponde o processo de obras número catorze barra
dois mil e dez. ------------------------------------------------------------------------------ Atenta a informação número cinquenta e cinco barra dois mil e dez,
datada do dia trinta 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 a
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. -------------------------------------

PARA DELIBERAÇÃO FINAL

------- 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 e cujo projecto de arquitectura foi aprovado em
reunião de Câmara realizada no dia vinte e quatro de Março do presente
ano. ------------------------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cinquenta e sete barra dois mil e dez,
datada de trinta e um de Março do presente ano, da Divisão Técnica de
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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. ------------------------------------------------------------------------------

------- De CÉSAR DOS SANTOS PIMENTEL, para reconstrução de um
edifício destinado a habitação unifamiliar sito no Bairro do Espírito Santo
da Freguesia de Ligares, a que corresponde o processo de obras número
cento e sete barra dois mil e nove e cujo projecto de arquitectura foi
aprovado em reunião de Câmara realizada no dia dois de Novembro do ano
de dois mil e nove. ------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cinquenta e oito barra dois mil e dez,
datada de trinta e um de Março do presente ano, da Divisão Técnica de
Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade dos membros presentes 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. --------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou o seu
impedimento legal em virtude de existirem laços familiares com o
Engenheiro responsável pela obra, tendo sido dado cumprimento ao
estatuído no número quatro do artigo vinte e quatro do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número
quatrocentos e quarenta e dois barra noventa e um de quinze de Março e
alterado pelo Decreto-Lei número seis barra noventa e seis de trinta e um
de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------07 – EXPEDIENTE DIVERSO

------- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOLIDARIEDADE MÃOS
UNIDAS P. DAMIÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO: Presente uma missiva
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da Associação em título referenciada solicitando a atribuição de um
subsídio por parte do Município para ajudar as vítimas da Tuberculose. ---------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade atribuir um subsídio no montante pecuniário de cem euros. --08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

------- DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E
RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2009 – DISCUSSÃO E
APROVAÇÃO: Pelo senhor Presidente da Câmara foram apresentados os
documentos relativos à Prestação de Contas e o Relatório de Gestão do ano
de dois mil e nove, tendo o mesmo considerado que são bastante
elucidativos e espelham a realidade e o esforço que o Executivo tem feito
para reduzir a despesa, e passo a demonstrar. -----------------------------------As contas relativas ao exercício de 2009 foram encerradas, com o
resultado liquido negativo de 729.126,11 (setecentos e vinte e nove mil,
cento e vinte seis euros e onze cêntimos). Os proveitos somaram
6.776.141,69 (seis milhões setecentos e setenta e seis mil, cento e quarenta
e um euros e sessenta nove cêntimos) tendo os Custos atingido,
7.505.267,80 (sete milhões quinhentos e cinco mil, duzentos e sessenta e
sete euros e oitenta cêntimos), como a seguir se discriminam:
Contas de Proveitos
71 – Vendas e prestações
de serviços
72 – Impostos e Taxas

2009

Total Proveitos

Variação

%

408.689,32

594.610,31

-185.920,99

-31,26

284.793,97

202.130,57

+82.663,40

+40,90

73
–
Proveitos
Suplementares
74 – Transferências
5.633.190,50
75 – Trabalhos para a
Própria Entidade

2008

-

-

4.960.708,97

+672.481,58

+13,55

+98.229,55

+100,00

+667.453,4

+11,59

98.229,55

6.424.903,3

5.757.449,8

-

Pág. 8

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
CÂMARA MUNICIPAL
Operacionais
78 – Proveitos e Ganhos
Financeiros
79
–
Proveitos
extraordinários
TOTAIS

4

5

9

5.866,03

3.195,66

+2.670,37

+83,60

345.372,32

190.162,90

+155.209,42

+81,62

6.776.141,69

5.950.808,41

+825.333,28

+13,87

Como se verifica, houve evolução positiva em todas as Rubricas, com
excepção da primeira 71 – Vendas e Prestação de Serviços. Assim, na
Rubrica 72 cobraram-se mais 82.663,40; na rubrica 74 –Transferências
houve um significativo aumento de 672.481,53, transferências do Estado,
que no exercício anterior tinha crescido apenas 175.239,64. Este aumento
das transferencias do Estado destinou-se a cobrir as novas
responsabilidades transferidas para a Autarquia relativas ao sector de
Educação – Encargos com Pessoal não Docente. A rubrica 75 regista o valor
de 98.229,55 referente aos trabalhos executados para a própria Entidade,
contabilizados na obra da ligação da estrada 221 ao cabeço de Nossa
Senhora. Na rubrica 71, verifica-se a única diminuição na receita –
185.920,99.
Assim o total dos Proveitos Operacionais subiu de 5.757.449,85 para
6.424.903,34 ou sejam mais 667.453,49 = 11,59%
Os Proveitos Financeiros – juros de depósitos a ordem subiram de
3.195,66 para 5.866,03 ou sejam 81,62%, alias pouco significativas em
termos de valores globais.
Já os Proveitos Extraordinários rubrica 79 contabilizaram mais
155.209,42 ou sejam 13,87%.
Dos dados apresentados e da importância correlativa de cada um
deles se conclui que o Município depende quase totalmente das dotações do
Orçamento do Estado.
Relativamente aos Custos, temos:
Contas de Custos
61 – Custos merc. Vend.
Mat. Primas consumidas
62 – Fornecimento Serv.

2009

2008

Variação

%

347.582,14

478.056,63

-130.474,49

-27,29

1.762.934,06

1.584.438,03

+178.496,03

+11,27
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Externos
63 – Trans. Subsídios
correntes
64 – Custos com pessoal

604.439,01

514.259,69

+90.179,32

+17,53

2.991.118,37

2.325.534,42

+665.583,95

+28,62

15.826,17

6.558,19

+9.267,98

+141,3

do

831.568,90

563.681,27

+267.887,63

+47,52

Custos operacionais
68 – Custos e Perdas
Financeiras
69- Custos e Perdas
Extraordinárias
TOTAIS

6.553.468,62

5.472.528,23

+1.080.940,42

+19,75

452.511,34

505.912,67

-53.401,33

-10,55

499.287,81

96.776,14

+402.511,67

+416,0

7.505.267,80

6.075.217,04

+1.430.050,76

+23,54

65 – Outros custos
operacionais
66 – Amortizações
exercício

Justificação das principais diferenças verificadas.
Conta 61 –Representa o custo das Matérias Primas consumidas do
exercício registando uma diminuição 130.474,49.
Conta 62 – Principais custos registados no Exercício:
62.1.01 – Transportes Escolares ----------- 66.961,16
62.1.02 – Espect. Cult. e Recr. ----------- 81.481,13
62.1.04 – Resíduos Sólidos --------------- 52.144,86
62.1.05 – Saneamento ------------------- 79.331.42
62.1.06 – Limpeza Publica --------------- 81.200,18
62.1.09 – Outros Subcontratos ----------- 110.893,93
62.2.11 – Electricidade ------------------ 193.798,87
62.2.15 – Ferramentas e Utensílios --------- 24.543,84
62.2.17 – Mat. de Escritório ------------- 30.063,69
62.2.18 – Artigos para Oferta ------------ 46.649,67
62.2.19 – Rendas e Alugueres ------------- 42.894,09
62.2.21 – Despesas de Representação ------ 47.464,89
62.2.22 – Comunicações ------------------ 59.948,65
62.2.26 – Transportes de Pessoal ---------- 23.753,34
62.2.32 – Cons. e Reparação ------------- 260.404,79
62.2.33 – Pub. e Propaganda ------------- 133.962,58
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62.2.36 – Trab. Especializados ------------ 55.857,13
62.2.41 – Mat. Educ. e Cultura ------------ 10.765,76
62.2.29 – Honorários -------------------- 109.826,48
62.2.98 – Outros Forn. Ser. Externos ------ 126.665,83
entre outros de menor importância.
Conta 64 – Os Custos com Pessoal registaram um maior agravamento
passando de 2.325.534,42 em 2008 para 2.991.118,37 ou sejam mais
665.583,95 mais 28,62%, este agravamento ficou a dever-se quase
exclusivamente as novas responsabilidades transferidas para Autarquia
no Sector da Educação – pagamento dos encargos com Pessoal não
Docente. Este aumento de encargos teve contrapartida como atras se
refere em idêntico aumento das transferencia recebidas do Estado.
Alem disso e com menor impacto tambem reflecte o aumento concedido
em 2009 ao pessoal da Autarquia.
Conta 65 – Outros Custos Operacionais. Passaram de 6.558,19 para
15.826,17, são aqui representadas:
Quotizações pagas –-------------------- 11.113,00
Retenções de Impostos e outros impostos --- 4.721,17
Conta 66 – A variação para mais representa os Custos de Amortização
dos Bens adquiridos e inventariados no exercício. De notar que no
exercício foram inventariados cerca de 9.500.000,00 sendo
9.225.000,00 de obras em curso concluídas. Os custos passaram de
563.681,27 para 831.568,90 ou sejam mais 267.887,63.
Conta 68 – A variação verificada deve-se a diminuição das taxas.
Conta 69 – A variação verificada +402.511,67 ficou a dever-se ao
aumento dos subsídios concedidos, a perdas verificadas na Alienação de
Imobilizado (em 2 moradias sociais e viatura de recolha de lixo –
62.295,15) e a correcções negativas relativas a anos anteriores.
Em 2009 as transferências e subsídios concedidos e prestações
sociais totalizaram 1.002.801,94 sendo 604.439,01 de transferências
correntes e 398.362,93 de transferências de capital, respeitando
principalmente a transferências para a Adega Cooperativa, Juntas de
Freguesias e para as varias Associações Culturais Desportivas e de
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Assistência Social do Concelho e outras Entidades não lucrativas. Em mapas
específicos da Prestação de Contas constam as Entidades beneficiarias nos
subsídios Correntes e de Capital, ressalvando-se aqui que no mapa de
transferências de capital constam 542.291,71 concedidos à junta de
freguesia de Freixo porque efectivamente deste valor 484.718,78 dizem
respeito a Subsídio reembolsável concedido e já reembolsado pela
Autarquia (já recebido).
1.2 – BALANÇO
1.2.1 – Activo
São aqui relevadas as Rubricas mais importantes e significativas
do balanço.
ACTIVO
Con
Descrição
2009
2008
Variação
t
127.608,41
127.608,41
0,00
41 Investimento
Financeiro
20.772.027,80
14.088.950,19
+6.683.077,61
42 Imobilizado
Corpóreo
36.560,49
7.760,04
28.800,45
43 Imobilizado
Incorpóreo
2.943.842,65
8.416.358,93
-5.472.516,28
44 Imobilizado
em
Curso
12.806.551,63
9.166.477,77
+3.640.073,86
45 Imóveis
Domínio
Publico
36.686.590,98
31.807.155,34
+4.879.435,64
Imobilizado
Bruto
48 Amortizações
Acumuladas
-3.380.271,15
21 Clientes
24
26
27
28

Estado e Outros
Entes
Outros Devedores
Custos Diferidos
Empréstimos

-2.535.422,20
20.975,98

+844.848,95
+4.494,34

+33,32
+21,45

7.839,24

+11.289,57

+144,02

2.639.601,29

+1.170.659,38

+44,34

13.771,06

+70.909,73

+514,92

%
0,00
+47,43
+369,2
3
-65,02
+39.70
+15,34

Pág. 12

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
CÂMARA MUNICIPAL

32
36

Concedidos
Mercadorias
Mat.Primas
S.Consumo
Disponibilidades

11+1
2
TOTAL DO ACTIVO

40.000,00

-40.000,00

-100,00

602.223,00

-602.223,00

-100,00

10.655,63

-2.976,87

-27,93

37.409.257,06

225.481,49

-69.763,61

-30,93

32.832.280,83

+4.576.976,23

+13,94

Verifica-se que se registou um aumento do Activo liquido de 4.576.976,23,
sendo que 4.900.000,00 aproximadamente são relativos ao Imobilizado.
As amortizações acumuladas passaram de 2.535.422,20 para 3.380.271,25
mais 844.848,95.
As Dividas de Terceiros concorrem com mais 1.186.443,29 sendo que a
conta 26.8 incorpora o Debito relativo aos subsídios ao Investimento, ainda
não recebidos e debitados a data da aprovação dos respectivos projectos.
Verificam-se diminuição nas contas 32 – Mercadorias, em virtude da
Habitação Social ter deixado de figurar nesta conta por ter passado para a
classe 4. Na conta 28, foi liquidado o empréstimo concedido pela Autarquia
a Associação de Artesanato.
A Associação de Artesanato devedora de empréstimo de 40.000.00
procedeu a sua liquidação, por dação em cumprimento do Edifício e do
respectivo terreno avaliado em 151.050.00. O valor excedente a divida –
111.050,00 foi creditado em Capitais Próprios conta 57.6 – Doações nos
termos legais.
As Disponibilidades, contas 11/12 registam um valor para menos de
69.763,61.
1.2.2 – Fundo Próprios e Passivo
Assim constituídos
1.2.2.1 – Fundos Próprios.
Conta
Descrição
2009
9.871.034,30
51
Património
55.822,24
57.1 Reserva Legal
111.050,00
57.6 Doações
127.196,56
59
Resultados Transitados
-729.126,11
88
Resultado Liq. Exercício

2008

Variação

10.699.859,07

-828.824,77

52.503,24

+3.319,00

0,00

+111.050,00

190.790,20

-63.593,64

-124.408,63

+604.717,48
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9.435.976,99

10.818.743,88

-1.382.766,89

1.354.517,42

850.483,51

+504.033,91

11.742.872,37

9.231.414,08

+2.511.458,29

30.547,71

24.871,14

+5.676,57

2.880.941,34

3.564.987,07

-684.045,73

17.856,66

49.454,32

-31.597,66

53.147,38

140.435,07

-87.287,69

16.079.882,88

13.861.645,19

+2.218.237,69

309.597,17
11.583.800,02

236.744,00
7.915.147,76

+72.853,17
+3.668.652,26

11.893.397,19

8.151.891,76

+3.741.505,43

37.409.257,06

32.832.280,83

+4.576.976,23

1.2.2.2 – Passivo.

22.1 Fornecedores C/C
23
Empréstimos Obtidos
24
Estudos e O. E. Públicos
2611
Fornecedores
/
Imobilizado
2612
262 /
263 /
Outros
267 /
268
217 /
Garantias e Cauções
2613
Total de dividas a Terceiros
27.3 Acréscimos de Custos
27.4 Proveitos Deferidos
Soma dos Deferimentos
Total do Passivo e Fundos
Próprios
Notas aos Fundos Próprios

Conta 51 – Património
Apresenta um decréscimo de 828.824,77 em relação ao ano anterior,
decréscimo esse que provem de subsídios ao investimento recebidos antes
de 2003 e não contabilizados no lançamento de abertura do POCAL como
segue:
27.4.5.4.1.1.04 –Construção do Auditório ------------------- 758.998,21
27.4.5.4.1.1.05 – Const. Da Estrada de Lig. Poaires a 221 -- 216.232,56
Pela inventariação na classe 4 de Habitação Social ------- +146.406,00
Total da diferença ------------------------------------------- 828.824,77
Conta 57.6 – Doações
Pelo valor remanescente da dação em cumprimento do Edifício da
Associação do Artesanato ------------------------------------ 111.050,00
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Conta 59 – Resultados Transitados
Registam um decréscimo em relação ao ano anterior de 63.593,64, já
explicitado na nota 8.2.28 do anexo ao Balança e Demonstração de
Resultados.
Conta 88 – Resultado Líquido do Exercício
Passou de –124.408,63 para –729.126,11 em 2009.
Registando assim os fundos Próprias uma diminuição global de 1.382.766,89.
1.2.2.2 – Passivo
Dividas a Terceiros
Os valores que evidenciam a evolução do endividamento municipal são
os que constam do mapa atrás revelado (Passivo). Desses valores podem
retirar-se as seguintes conclusões:
O Endividamento global passou de 13.861.645,19 em 2008 para
16.079.882,88 ou sejam +2.218.237,69, distribuindo-se este valor como
segue:
23 – Empréstimos Obtidos -------------------------------- +2.511.458,29
22.1 – Fornecedores c/C ----------------------------------- +504.033,91
2611/2612 – For. Imobilizado ------------------------------ -684.045,73
26... – Outros Credores ------------------------------------31.597,66
217/2613 –Garantias e Cauções --------------------------- -87.287,69
24 –Estado e outros entes Públicos ----------------------+5.676,57
Soma ------------------- +2.218.237,69
A necessidade de prosseguir com as obras em curso algumas em fase de
conclusão, bem como o pagamento a Fornecedores de Imobilizado, alem da
cobertura do aumento de custos que se registou neste exercício, justificam
o aumento verificado no Endividamento.

Foram recebidos
investimento:

durante

o

ano

os

seguintes

subsídios

ao
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Construção Espaço Multiusos ...................... 951.346,80
Equ. para Unidade de Sapadores de Bombeiros .. 55.200,00
Rede Trans. Contra Incêndios ..................... 4.812,52
Reab. Do Edif. Da Cadeia .......................... 41.160,82
Const. Piscinas Municipais .......................... 70.700,00
Recuperação Moinho do Candedo .................. 37.705,58
Const. Parque Ambiental da Congida .............. 349.348,25
Caminho Rural estrada 221 ao Cabecinho ....... 304.920,00
Total ........................................ 1.815.193,97
A Conta 2745-Subsidios ao Investimento sofreu em 2009, a
regularização de 287.197,16, por transferência para a Conta 7983, nos
termos regulamentares, apresentando o Valor de Balanço de 11.583.800,02.
Importante referir que este valor inclui o valor debitado as entidades
financiadoras das obras e ainda não recebido, no total de 3.737.892,27.
A Autarquia que ate 2008 seguiu o critério de creditar a conta 27.4.5
à data da recepção do valor relativo aos co-financiamentos, passou a partir
desse ano a considerar o credito à 27.4.5 e debito as Entidades respectivas
logo que conhecida a aprovação dos projectos.
Ainda em Deferimentos que esta previsto na conta 2732 o valor de
309.597,17 para pagamentos com encargos com ferias do pessoal a pagar
em 2010 nos Termos Legais.

II – ÓPTICA ORÇAMENTAL
1 – Execução Orçamental
No quadro a seguir apresentado comparar-se-á a evolução nos últimos
4 anos:
Receitas
Capital
Correntes
2006 3.650.855.95 3.166.516.05
2007 3.758.415,11 4.337.083,18
2008 3.852.116,85 6.802.341,62
Anos

2009 4.503.774,15

Despesas
Capital
Total
Correntes
6.817.372.00
4.602.126.91 2.169.109.82 6.771.236.73
8.095.498,29 4.722.482,32 2.967.635,20 7.690.117,52
10.654.458,47 5.013.099,95 6.265.318,59 11.278.418,54
Total

7.797.342,85 12.301.117,00

5.677.926,56 6.609.139,06

12.287.065,62
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Em 2009 o total da Receita cobrada foi de 12.301.117,00 correspondendo a
48,17%, do total da Receita Orçamentada. Nas Receitas Correntes atingiuse uma execução de 60,65%, tendo as Despesas Correntes atingindo
5.677.926,56 ou sejam 77,61%. As Despesas Correntes foram superiores
em 1.174.152,41 em relação as Receitas Correntes .
Assim, de 2006 a 2009, as Receitas Correntes passaram de 3.650.855,95
para 4.503.774,15 mais 852.918,20 – 23,36%.
As Receitas de Capital passaram de 3.166.516,05 para 7.797.342,85 mais
4.630.826,80 – 146,25%!
Nas Despesas Correntes passamos de 4.602.126,91 em 2006 para
5.677.926,56 mais 23,38%, enquanto nas Despesas de Capital de
2.169.109,82 em 2006 para 6.609.139,06 em 2009 ou sejam mais
4.440.029,24 – 204,7%.
Verifica-se em todos estes anos uma constante:
As Despesas Correntes tem ultrapassado sempre as Receitas Correntes.
As Despesas de Capital- Investimentos em Infra-estruturas e outros são
descriminadas no quadro seguinte:
Despesas
de
Dotação
Capital
Aq. Bens Capital 16.109.604,00
Transf. Capital
1.140.500,00
Act.
Financeiros
Pass.Financeiros 1.027.000,00
Totais
18.277.104,00

Taxa de Execução
Taxa de
Execução Física
Execução
4.700.481,97
29,18% 6.975.173,03
43,30%
883.081,71
77,43%
883.081,71
77,43%
Execução

1.025.575,38
6.609.139,06

99,86% 1.025.575,38
36,16% 8.883.830,12

A execução orçamental conforme o previsto no Pocal, regista somente
os pagamentos e, nessa óptica, a execução foi de 36,16%, no que respeita
ao total das despesas de capital.
No entanto, a obra realizada e objecto de medição e a dívida
constituída junto de fornecedores de imobilizado foi de 48,61% , e na
óptica patrimonial foi essa a realizada.

99,86%
48.61%
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Assim a execução física rondou os 48,61%, conforme se discrimina e
justifica no quadro.
Com a finalidade de esclarecer todos os munícipes no quadro a seguir, se
comparam o total despendido com aquisições de Bens de Capital e seu
financiamento bem como o aumento do Endividamento dai resultante, no
quadriénio de 2006/2009:
ANO
AQ. BENS DE
AUMENTO DO
SUBSIDIOS COMPARTICIPAÇÃO
CAPITAL
ENDIVIDAMENTO RECEBIDOS
MUNICIPAL
2006
2.669.612,86
130.213,81
569.866,08
1.968.932,97
2007
5.050.437,84
3.010.757,50
1.063.405,36
976.274,98
2008
7.838.900.59
1.436.391,43
2.741.274,63
3.661.234,53
2009
6.975.173,03
2.218.237,69
1.815.193,97
2.941.741,37
TOTAL 22.534.124,32
6.795.600,43
6.189.760,04
9.548.183,85
Notas:
Para um total investido de 22.534.124,32 corresponde um aumento de
endividamento de 6.795.600,43 tendo sido recebido para projectos
financiados o total de 6.189.760,04, sendo que o esforço do Município
atingiu 9.548.183,85 para o quadriénio.
Encontra-se assim plenamente justificado o agravamento do endividamento,
o qual se traduz em equipamentos de fomento ao desenvolvimento – como
infra-estruturas – e no visível aumento da melhoria das condições de vida
das populações, consubstanciada nas obras levadas a efeito no concelho,
equipamentos sociais, desportivos, urbanísticos, e outros, que têm
modificado de forma tão evidente, a fisionomia do nosso concelho tanto na
vila como nas aldeias.
Com efeito, a melhoria nos arruamentos nas aldeias e na vila;
Os novos arruamentos; as novas vias rodoviárias; os novos equipamentos
sociais; os novos espaços que se abrem às iniciativas, como o Multiusos; as
novas piscinas, e outros em vias de conclusão ou concretização, justificam
plenamente o aumento do endividamento evidenciado.

------- Seguidamente o Vereador Senhor António Eduardo Jorge Morgado
apresentou por escrito uma intervenção que a seguir se transcreve: ----------
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Quanto à demonstração de resultados, e comparando os
PROVEITOS e CUSTOS, dos dói últimos anos, Temos:

Proveitos
Custos
diferença

2008
5950808,41 €
6075217,04 €
- 124408,63 €

2009
6776141,69 €
7505267,80 €
-729126,11 €
+486% do que em
2008

Quer isto dizer que a Câmara Municipal tem vindo a acentuar a
tendência de gastar mais do que aquilo que pode no seu exercício de
gestão anual, o que nos leva obrigatoriamente para o aumento constante
do endividamento, o qual, nos quatro anos que vão de 2006 a 2009 teve
um aumento de 6795600,43 €.
No que diz respeito aos principais custos realço duas despesas:
1. Resíduos sólidos e limpeza pública no valor de 133345,04 € que, a
dividir por doze meses, apresenta o valor mensal de 11112,08 €. É
tempo destes serviços retornarem à responsabilidade directa da
Câmara Municipal: empregar-se-ia mão de obra local, os
funcionários ainda poderiam ser rentabilizados noutras tarefas do
município, a qualidade do serviço seria igual à apresentada no
actual sistema de contratação e em termos económicos ficaria mais
barato ou no máximo no mesmo valor.
2. Em relação a publicidade e propaganda foi gasto em 2009 o valor
de 133962,58 €, o que considero exagerado para aquilo que se
publicitou, bem como para as finanças do nosso município.
Quanto ao BALANÇO, e fazendo uma análise em relação aos últimos
três anos, temos de DÍVIDAS A TERCEIROS a seguinte evolução:
2007
12425253,26 €

2008
13861645,19 €

2009
16079882,88 €

Pág. 19

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
CÂMARA MUNICIPAL

+ 11,6% na
comparação entre
2007 e 2008

+ 16,0% na
comparação entre
2008 e 2009
+ 29,4 % na
comparação entre
2007 e 2009

Já na análise do PASSIVO, o cenário é o seguinte:
2007
15336407,28 €

2008
22013536,95 €
+ 43,5% na
comparação entre
2007 e 2008

2009
27973280,07 €
+ 27,1% na
comparação entre
2008 e 2009
+ 82,3%
Na comparação entre
2007 e 2009

Perante estes valores e tendo em consideração que o nosso
município tem como esmagadora receita as transferências do Estado, as
quais orçaram em 2009 no valor de 5633190,50 €, por aqui se pode
comparar a dimensão da dívida que o nosso município começa a
acumular; tal situação pode comprometer o nosso futuro, e mais ainda,
quando em 2013 terminar o apoio da União Europeia a Portugal. Nesse
futuro já próximo questionar-nos-emos se o município tem dinheiro para
manter os equipamentos existentes em funcionamento; saber gerir é
pensar no presente, mas também no futuro.
Justifica a maioria socialista este aumento de endividamento com
a necessidade do prosseguimento das obras em curso; mas o que me é
dado a constatar é ver o endividamento a aumentar, quando por outro
lado não consigo entender como é que obras já adjudicadas se encontram
paradas. Como exemplo, refiro-me à estrada municipal de acesso a
Ligares e ao futuro estádio municipal, obras para as quais se fez a
apressada adjudicação antes das eleições, bem como a aquisição dos
terrenos necessários no caso do estádio. Aliás, se olharmos em redor,
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todas as obras no concelho de Freixo estão paradas desde as últimas
eleições.
Com as obras anunciadas no programa eleitoral do Partido
Socialista para o presente mandato, e perante o endividamento
apresentado no relatório de gestão, coloco sérias reservas à realização de
tais compromissos assumidos pela maioria socialista perante os
freixenistas, pois a totalidade dos empréstimos assumidos pela Câmara
Municipal no final de 2009 era de 14644037,94 € o que implicou no
mesmo ano um esforço financeiro de amortizações, juros e regularização
de empréstimo a curto prazo no valor total de 1374287,10 €.
------- Seguidamente usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara que
referiu: “Quanto aos resíduos sólidos e urbanos e limpeza pública, esta
despesa tem a ver com a recolha de resíduos que é feita pela FOCSA no
Concelho e a transferência para o Centro de Tratamento de Resíduos
Sólidos e Urbanos em Mirandela. Quanto à recolha já ficou demonstrado
com base num estudo feito pela Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e
Habitação, que a recolha feita pelo Município ficava mais cara. Claro que
há um aumento da despesa em relação aos anos anteriores, mas esse
aumento deve-se às actualizações dos valores da prestação de serviços que
estavam previstos na proposta apresentada pela FOCSA. ---------------------------- A limpeza pública do Município é feita por uma empresa de inserção
de emprego da Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta,
não sendo esta que fez aumentar a despesa porquanto o preço é igual para
todos os anos não sofrendo aumento. ---------------------------------------------------- Quanto às despesas a Câmara Municipal desde dois mil e cinco tem
vindo a diminuir as despesas com o pessoal, publicidade, combustíveis
mais concretamente gasóleo. Verifica-se em combustíveis uma diferença
que é o gás de aquecimento das piscinas cobertas que em dois mil e oito
ainda não existia. --------------------------------------------------------------------------- Na nossa gestão há uma intenção forte de baixar os custos correntes
mas existem custos que não podemos baixar como é o caso das pequenas
intervenções e o caso dos subsídios. ----------------------------------------------------- Quanto à publicidade em dois mil e cinco gastou-se noventa mil
setecentos e três euros e dezassete cêntimos e em dois mil e nove gastou-se
sessenta e três mil seiscentos e três euros e dezanove cêntimos. --------------
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------- Houve despesas que aumentaram como é o caso das transferências
para as instituições sem fins lucrativos como é o caso da Associação de
Municípios e todas as outras a que o Município pertence. --------------------------- O passivo aumenta porque além da cativação dos fundos
comunitários temos ainda o passivo que vem do passado. --------------------------- Quanto aos investimentos do Campo de Futebol e da Estrada de
Ligares, eles estão parados porque estamos à espera da obtenção do visto
do Tribunal de Contas, e relativamente ao investimento da Central de
Camionagem já foi aberto o concurso e a obra está em fase de adjudicação.
------- Quanto ao esforço financeiro de amortização, se temos algum
prejuízo este ano tem a ver com as amortizações que temos vindo a fazer, a
amortização é um registo contabilístico, não é um esforço. -------------------------- No que toca às receitas correntes, concordo com a situação espelhada
no relatório. O que nos preocupa muito é a questão da água, pois estamos a
pagar mais do dobro do que pagávamos, a tarifa deve ser uniformizada
entre todos os Municípios. ---------------------------------------------------------------- Considero que o relatório traduz bem a vontade inequívoca deste
Executivo de privilegiar o investimento, a vontade de cativar os fundos
comunitários até ao máximo, e estamos a consegui-lo agora até quando?
Vamos ver pois o limite de endividamento não pode ser ultrapassado.
Endividamo-nos mas é justificável de acordo com o investimento que
temos feito.” -------------------------------------------------------------------------------- Nunca em mandatos anteriores se investiu tanto em obras que
transformaram por completo a imagem deste Concelho quer na Sede quer
nas Freguesias. Os empréstimos contraídos foram autorizados e aplicados
nos projectos para os quais foram contraídos ao contrário do que era feito
no passado. ---------------------------------------------------------------------------------- Usou de seguida a palavra o Vereador Senhor António Eduardo
Jorge Morgado para referir: “O que está em causa é a análise que podemos
fazer dos factos, os fundos comunitários têm de ser cativados, agarrados,
agora o que está em causa são os investimentos que vamos fazer. É preciso
investir no Município, mas é preciso ver no que se vai investir. -------------------- Quanto à recolha de resíduos é muito simples, todos os serviços que
podem ser feitos pelos funcionários deveriam ser feitos, agora poderá ser
feito em parceria com a Associação de Municípios, a transferência de
resíduos para Mirandela. ------------------------------------------------------------
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------- Continuo a achar que foi um erro ter-se feito uma adjudicação à
FOCSA das viaturas municipais. É evidente que essa situação já está
solidificada e a sua alteração acarretaria mais despesa para o Município.---------- Quanto à água, os Municípios aderiram às Águas de Trás-os-Montes
e para tal foram pressionados, agora o Governo vai ter que ter em
consideração o preço da tarifa e a situação será pior se for privatizada. ------------ Quer a situação da recolha de resíduos quer a da água já estão
solidificadas.” ------------------------------------------------------------------------------- Usou a palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Miguel de Sá Mora
referindo que faz suas as palavras do Senhor Presidente da Câmara. --------------- Seguidamente solicitou a palavra a Senhora Vereadora Maria do Céu
Quintas referindo: “ Considero que os investimentos devem ser feitos à
medida do Município e da sua população, deve-se ter em conta a realidade
do Município.” ------------------------------------------------------------------------------ Usando de novo a palavra o senhor Presidente da Câmara referiu: “A
dimensão dos investimentos é ditada muitas vezes pelas disposições legais,
não é por opção nossa, por exemplo as medidas das piscinas cobertas são
determinadas à priori, o mesmo se passa com o ginásio e o campo de
futebol. A piscina coberta foi feita para provas regionais que são as que têm
medidas mais pequenas. Entendo que para os Vereadores da oposição a
questão das obras os incomodem sempre, no entanto foi uma das propostas
colocadas à disposição dos eleitores no programa eleitoral. ------------------------- A recolha dos resíduos passou para a FOCSA, mas não houve
problemas sociais, os trabalhadores que faziam a recolha passaram a fazer
outros serviços. ----------------------------------------------------------------------------- Quanto à adesão às Águas de Trás-os-Montes, não me sinto culpado,
pois essa decisão foi tomada pela Câmara anterior, e eu se cá estivesse
tinha tomado a mesma opção, porque foi imposta às Câmaras, pois caso
não aderissem não poderiam recorrer aos fundos comunitários. --------------------- No entanto com esta adesão ganhámos a barragem da Ferradosa e
com ela a certeza de que os problemas de água no Concelho de Freixo
ficaram resolvidos para sempre. São situações solidificadas, o contrato da
FOCSA é por sete anos e a saída da Água de Trás-os-Montes só se
verificaria se os Municípios todos a abandonassem.” --------------------------------- Não havendo outras intervenções a registar foram os documentos de
prestação de contas e relatório de gestão do ano de dois mil e nove postos à
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votação tendo os mesmos sido aprovados por maioria com os votos contra
dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e Senhora Maria
do Céu Quintas, mais deliberando ainda submetê-los à apreciação e votação
da Digníssima Assembleia Municipal. --------------------------------------------

------- PROPOSTA DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE
PESSOAL: Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente a proposta de
primeira alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de dois mil e dez, e que a
seguir se transcreve o mapa resumo. ----------------------------------------------

------- Usando da palavra o senhor Presidente da Câmara referiu: “Esta
alteração do mapa de pessoal prende-se com o facto de o Executivo
pretender resolver a situação dos trabalhadores contratados, para tal
pretende-se abrir os concursos públicos de admissão aos quais os
trabalhadores terão de concorrer em igualdade de condições com outros
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candidatos. Serão submetidos a métodos de selecção e poderão ou não ser
admitidos de acordo com os resultados dos métodos de selecção.” ----------------- Seguidamente usou da palavra o Vereador senhor António Eduardo
Jorge Morgado que referiu. “É uma situação que me preocupa a tal ponto
que fazia parte do nosso programa eleitoral resolver a situação do pessoal
contratado. ----------------------------------------------------------------------------------- Em relação a esta alteração concordo com a maioria, mas é óbvio
que os lugares a criar estão ocupados por contratados e os lugares que vão
ser postos a concurso e com certeza que nada garante que as pessoas em
causa venham a ocupar os lugares, de qualquer modo é uma possibilidade
que se lhes abre na sua carreira profissional e na sua vida. Como tal não
poderia deixar de concordar com esta iniciativa.” ------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
de alteração ao mapa de pessoal, mais deliberando ainda submetê-la à
consideração e votação da Digníssima Assembleia Municipal. --------------------- MARIA ISABEL JUNQUEIRO SARMENTO GOMES MOTA –
MISSIVA – TOMADA DE CONHECIMENTO: Pelo senhor Presidente
da Câmara foi presente uma missiva enviada pela senhora Maria Isabel
Junqueiro Sarmento Gomes Mota e que a seguir se transcreve. --------------Passados que são uns meses sobre o falecimento
do Dr. Ernesto Madeira, creio que será a altura de
pensar
numa
homenagem
promovida
pela
Câmara
Municipal.
O Dr. Ernesto Madeira foi um Freixenista de
alma
e
coração.
Era
médico militar
e
nos
intervalos das suas comissões em África, vinha a
Freixo e gratuitamente observava, diagnosticava,
tratava e fazia cirurgias de graça. E a todos,
ricos ou pobres, atendia nos seus consultórios em
Lisboa e se não fosse assunto da sua especialidade
encaminhava-os
para
colegas
seus,
com
a
recomendação – é Freixenista, tratai-o bem!
Na altura do centenário do nascimento de meu
pai,
Almirante
Sarmento
Rodrigues
teve
a
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iniciativa das comemorações e logo teve o apoio da
Câmara Municipal.
Além de outras homenagens que a Câmara tenha
em vista, creio que na próxima revista Freyxeno,
deve constar um artigo em seu louvor e faço a
sugestão de convidarem o Prof. Edgar Gata para o
escrever. Conheceu-o bem, privou com ele e sabe
bem como ele se empenhou na angariação de fundos
para os monumentos.
Agradeço que a minha sugestão seja ponderada
pois o Dr. Madeira merece.
Cumprimentos
Maria Isabel Junqueiro Sarmento Gomes Mota
------- Tomou de seguida a palavra o Senhor Presidente da Câmara que
referiu: “Após a recepção desta carta contactei o Prof. Edgar Gata dandolhe conhecimento do teor da mesma e da sugestão feita pela D.ª Maria
Isabel Junqueiro Sarmento Gomes Mota, tendo ele aceite escrever o artigo.
Reconheço que o Prof. Edgar Gata fez muito pela cultura e teve o seu
mérito e reconheço também que o Prof. Edgar Gata e o Dr. Ernesto
Madeira eram bons amigos, por isso não estranho a sugestão feita pela D.ª
Maria Isabel Junqueiro Sarmento Gomes Mota.” -------------------------------------- Seguidamente usou da palavra o Vereador Senhor António Eduardo
Jorge Morgado que referiu. “Considero que o Sr. Prof. Edgar Gata tem
qualidade para escrever o artigo e se entender fazê-lo que o faça, se é a
pessoa sugerida, já que qualquer pessoa pode colaborar na revista em
causa, desde que os artigos tenham a qualidade necessária.”-------------------- Usou a palavra o Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora para
referir: “Concordamos que é uma homenagem que se justifica ao Dr.
Ernesto Madeira e que essa homenagem não se cinja só a este artigo.” ------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a
homenagem com a sugestão feita. -------------------------------------------------
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------- CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO BAR/CAFETARIA DA
CONGIDA – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara foi
presente uma proposta de concessão da exploração do Bar/Cafetaria da
Congida 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 aprovar a proposta bem como o respectivo programa de
concurso e caderno de encargos, mais deliberando ainda submeter a
proposta à apreciação e votação da Digníssima Assembleia Municipal. -----

------- ACTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO PARA O II
TRIMESTRE DE 2010 – PROPOSTA – APROVAÇÃO: Pelo senhor
Presidente da Câmara foi apresentada uma proposta contendo a
programação das actividades culturais do Município para o segundo
trimestre de dois mil e dez da Agenda Cultural do Município. -------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara municipal deliberou por
unanimidade aprovar a proposta em apreço. ------------------------------------------- ARS – RELATÓRIOS DE ANÁLISES DA ÁGUA DE
CONSUMO HUMANO – 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. --------------------------------------------------------------------------------

------- Para constar e devidos efeitos se dactilografou o presente Edital e
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
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------- Edifício dos Paços do Concelho e Divisão Administrativa e
Financeira, vinte e seis de Abril do ano de 2010. --------------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

