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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 onze de Agosto 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 dez do mês de Agosto do ano dois mil e dez que acusa o
saldo disponível de: ---------------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Trezentos e oito mil novecentos e cinquenta e
quatro euros e sete cêntimos. ------------------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Noventa mil novecentos e quatro euros e
noventa e quatro cêntimos. ----------------------------------------------------------

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a acta da reunião ordinária realizada no dia vinte e três de Julho 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. ------------------------- A Vereadora senhora Maria do Céu Quintas absteve-se em virtude de
não ter participado na reunião a que a mesma se reporta. ----------------------
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01 - COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES

------- Despacho datado do dia vinte e oito de Julho do presente ano que
atribuiu um subsídio à Comissão de Festas em Honra de Santa Marta
da Freguesia de Lagoaça no montante pecuniário de quinhentos euros.
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia vinte e nove de Julho do presente ano
que atribuiu um subsídio à Associação de Caça e Pesca de Ligares no
montante pecuniário de mil e quinhentos euros. ----------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia quatro de Agosto do presente ano que
concedeu a licença de divertimentos públicos à Comissão de Festas em
Honra de Nossa Senhora da Santa Cruz da Freguesia de Lagoaça. ------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia quatro de Agosto do presente ano que
concedeu a licença de especial do ruído à Comissão de Festas em
Honra de Nossa Senhora da Santa Cruz da Freguesia de Lagoaça. ------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia seis de Agosto do presente ano que
concedeu a licença de divertimentos públicos à Comissão de Festas em
Honra de Nossa Senhora dos Montes Ermos dois mil e dez. --------------
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia seis de Agosto do presente ano que
concedeu a licença de especial do ruído à Comissão de Festas em
Honra de Nossa Senhora dos Montes Ermos dois mil e dez. --------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- Despacho que adjudicou a “Aquisição de Equipamento
Informático para a E.B.1 Adães Bermudes, incluindo Quadros
Interactivos”, à firma CLASUS. ------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia dez de Agosto do presente ano que
aprovou a nona alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de dois
mil e dez. ------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção da
Vereadora senhora Maria do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. –

------- Despacho datado do dia dez de Agosto do presente ano que
aprovou a oitava alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para
o ano de dois mil e dez. ------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção da
Vereadora senhora Maria do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. --

------- Despacho datado do dia dez de Agosto do presente ano que
aprovou a quarta alteração ao Plano de Actividades Municipais para o
ano de dois mil e dez. ---------------------------------------------------------------
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção da
Vereadora senhora Maria do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. –
02 – OBRAS PÚBLICAS
EMPREITADAS
------- “BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE
FREIXO E A FREGUESIA DE LIGARES” – PRORROGAÇÃO DE
PRAZO – PROPOSTA: Presente uma missiva subscrita pela gerência da
firma Jeremias de Macedo & C.ª, Lda, solicitando uma prorrogação de
prazo de sessenta dias a título gracioso, da obra mencionada em epígrafe. -------- Atenta a informação número cento e oitenta e seis barra dois mil e
dez, datada de onze de Agosto 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 oito de Outubro do presente ano. ----------------------------------------------

03 - OBRAS PARTICULARES

PARA DELIBERAÇÃO FINAL

------- De MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA., para aprovação do
aditamento ao projecto de construção de um Pavilhão Industrial a que
corresponde o processo de obras número noventa e dois barra dois mil e
nove, e cujo projecto de arquitectura foi aprovado em reunião de Câmara
realizada no dia vinte e três de Julho do presente ano. -------------------------------- Atenta a informação número cento e oitenta e três barra dois mil e
dez, datada de dez de Agosto 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
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Portaria número duzentos e dezasseis traço E barra dois mil e oito de três
de Março. ------------------------------------------------------------------------------

------- De ANA PAULA FERREIRA SALDANHA MARELO, para
construção de um edifício destinado a garagem e arrumos sito no lote
número um do Loteamento dos Trigos desta Vila, a que corresponde o
processo de obras número dezanove barra dois mil e dez, e cujo projecto de
arquitectura foi aprovado em reunião de Câmara realizada no dia vinte e
três de Julho do presente ano. ------------------------------------------------------------ Atenta a informação número cento e oitenta e dois barra dois mil e
dez, datada de dez de Agosto 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 a 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. ----------------------------------------------------------------------------04 – AQUISIÇÕES DIVERSAS
------- “AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA DE TRANSPORTE” –
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO - ADJUDICAÇÃO –
PROPOSTA: Presente para efeitos de adjudicação a aquisição 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. ----------------
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------- 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 aquisição em
apreço à firma Hermínio Batalha Cordeiro pelo valor de vinte e seis mil
duzentos e cinquenta euros. --------------------------------------------------------06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS
------- De JOSÉ FRANCISCO FERREIRA SANTOS – CEDÊNCIA
DE ESPAÇO – REQUERIMENTO: Presente uma missiva subscrita por
José Francisco Ferreira Santos solicitando a utilização do espaço no
Convento de S. Filipe Nery, com vista à celebração do seu matrimónio a
realizar no dia dez de Outubro do presente ano. --------------------------------------- A Câmara municipal deliberou por unanimidade dos membros
presentes deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou o seu
impedimento legal em virtude de existirem laços familiares com o
requerente, 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

------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS DE LAGOAÇA – PEDIDO DE APOIO: Presente uma
missiva da Comissão de Festas em título referenciada solicitando a
cedência de uma tenda de cem metros para os dias dez, onze e doze de
Setembro do presente ano. ---------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------
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------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA
DAS DORES E SANTA BARBARA DE MAZOUCO – PEDIDO DE
APOIO: Presente uma missiva da Comissão de Festas em título
referenciada solicitando a atribuição de um subsídio por parte do Município
bem como uma estrutura metálica de apoio à quermesse. ---------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ceder a estrutura
metálica de apoio à quermesse e solicitar à Comissão de Festas que
apresentasse um valor real daquilo que serão as suas necessidades. ---------08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

------- CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO
PRAZO – APROVAÇÃO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS –
PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente a proposta
que a seguir se transcreve na íntegra. ---------------------------------------------PROPOSTA
No seguimento da deliberação tomada na reunião do
executivo realizada no dia 23 de Julho p.p. a qual
autoriza o Município a recorrer ao crédito até ao
montante de 626.189,53€ (seiscentos e vinte e seis
mil cento e oitenta e nove euros e cinquenta e
três cêntimos), foram consultadas as seguintes
instituições bancárias:
Banco Espírito Santo, Banco B.P.I., S.A.,
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Caixa Geral de
Depósitos e Millenium BCP. As propostas foram
presentes nos termos solicitados e dentro do prazo
estabelecido, das quais se junta cópia.
Pela análise das citadas propostas creio ser a
mais vantajosa para o Município a da Caixa geral
de Depósitos, porque oferece a melhor taxa de juro
(seleccionando a taxa nominal variável indexada à
Euribor a seis meses) mais Spread de 3,40% com o
decurso
da
amortização
do
empréstimo,
e
o
reembolso das prestações constantes, vencendo-se a
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primeira a vinte e quatro meses após o contrato. A
proposta do Millenium BCP, apresenta condições
semelhantes de utilização sendo que o Spread é um
pouco mais elevado, à taxa de 3,590%. A Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo, também esta, com condições
semelhantes apresenta um Spread à taxa de 4,00%
(Euribor a 3 meses). O Banco Espírito Santo também
com as mesmas condições apresenta o Spread mais
alto com a taxa de 5,00%. O Banco BPI informou não
ter condições para apresentar proposta dentro do
prazo solicitado.
Assim, proponho que o contrato para o presente
empréstimo, seja efectuado com a Caixa Geral de
Depósitos.
Submeto à votação da Exmª Câmara Municipal a
presente
proposta
e,
caso
seja
votada
favoravelmente,
proponho
que
a
mesma
seja
submetida à Digníssima Assembleia Municipal de
acordo com o preceituado na alínea a) do n.º 6 do
artigo n.º 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro,
alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, para efeitos da alínea d) do número
dois do artigo 53º da mesma Lei, e em conformidade
com o preceituado no n.º 6 do artigo 38º da Lei
das Finanças Locais (2/2007, de 15 de Janeiro).
Município de Freixo de Espada à Cinta e
gabinete do Presidente da Câmara, aos onze dias do
mês de Agosto de 2010.
O Presidente da Câmara
José Manuel Caldeira Santos
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos membros
presentes aprovar a proposta em apreço, bem como submetê-la à apreciação
e votação da Digníssima Assembleia Municipal. -------------------------------------- A Vereadora senhora Maria do Céu Quintas manifestou o seu
impedimento legal em virtude de ser funcionária de uma das instituições
bancárias, 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
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um de quinze de Março e alterado pelo Decreto-Lei número seis barra
noventa e seis de trinta e um de Janeiro. ------------------------------------------

------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECCIONAÇÃO NAS
ÁREAS DE INGLÊS E EXPRESSÃO MUSICAL NA ESCOLA DO 1.º
CEB DE FREIXO DE ESPADA À CINTA NO ÂMBITO DAS
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR –
PROPOSTA: Presente a informação número duzentos e sessenta e cinco,
datada de vinte e seis de Julho do presente ano, subscrita pela Técnica
Superior Dr.ª Telma Redondo e que a seguir se transcreve. -------------------No âmbito do assunto em epígrafe permitimo-nos
sugerir a V.Ex.a que o Município de Freixo de
Espada à Cinta proceda à celebração de um ajuste
directo com a Open School nos termos da alínea
a)do n.º 1 do art.º 20 do Código dos Contratos
Públicos, tendo em vista a aquisição de serviços
de leccionação de aulas nas áreas de Inglês e
Expressão Musical na Escola do I CEB de Freixo de
Espada à Cinta, nço âmbito das Actividades de
enriquecimento Curricular.
Contudo, deverá V. Ex.a deliberar e tomar a
decisão que melhor entender sobre o assunto em
epígrafe.
Para Deliberação Superior
A Técnica Superior
(Telma Redondo)
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a
informação em apreço. -------------------------------------------------------------------- CONCURSO DE QUADRAS – ACTA DO JÚRI –
APROVAÇÃO – PROPOSTA: Presente a acta da reunião do júri do
concurso de quadras do ano de dois mil e dez na qual foi deliberado
ordenar os seguintes trabalhos: -----------------------------------------------------
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------- Primeiro Prémio – “trezentos e cinquenta euros”, pertencente ao
subscrito registado com o número cinco, pertencente a Casimiro Vitoriano
Xambre. -------------------------------------------------------------------------------------- Segundo Prémio – “duzentos euros”, pertencente ao subscrito
registado com o número dois, pertencente a Manuel Augusto Frade. -------------- Terceiro Prémio – “cem euros”, pertencente ao subscrito registado
com o número três, pertencente a Manuel Augusto Frade. --------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade concordar com o
relatório em apreço e concomitantemente aceitar a proposta de atribuição
dos prémios aos participantes supra referenciados. ------------------------------

------- UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS DE
FREIXO DE ESPADA À CINTA – ALTERAÇÃO – PROPOSTA:
Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi apresentada uma proposta
de alteração da tabela de preço das Piscinas Municipais Cobertas de Freixo
de Espada à Cinta que aqui se dá por integralmente reproduzida ficando um
exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de actas. -------------------- A alteração da tabela refere-se apenas à alteração do número e das
sessões das modalidades dos mesmos tendo-se eliminado a modalidade de
hidroterapia. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- ARS – RELATÓRIOS DE ANÁLISES DA ÁGUA DE
CONSUMO
HUMANO
FORNOS
–
TOMADA
DE
CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos
resultados das análises da água de consumo humano da Freguesia de
Fornos. --------------------------------------------------------------------------------------- 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, vinte e seis de Agosto do ano de 2010. -----------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

