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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 dois de Setembro 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 um do mês de Setembro do ano dois mil e dez que
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Seiscentos e quarenta e cinco mil oitocentos e
noventa e um euros e vinte e quatro cêntimos. ----------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e três mil e setenta euros e quarenta e
cinco cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a acta da reunião ordinária realizada no dia oito de Setembro 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 seis de Setembro do presente ano que
atribuiu um subsídio ao Grupo Desportivo de Poiares no montante
pecuniário de cinco mil euros. ---------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia nove de Setembro do presente ano que
atribuiu um subsídio à Associação Recreativa e Cultural da Banda de
Música de Freixo de Espada à Cinta no montante pecuniário de três
mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia nove de Setembro do presente ano que
deferiu a décima alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de
dois mil e dez. ------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção
dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria
do Céu Quintas aprovar o despacho em apreço. ---------------------------------

------- Despacho datado do dia nove de Setembro do presente ano que
deferiu a quinta alteração ao Plano de Actividades Municipais para o
ano de dois mil e dez. --------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção
dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria
do Céu Quintas aprovar o despacho em apreço. ---------------------------------
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02 – OBRAS PÚBLICAS
EMPREITADAS

------CONSTRUÇÃO
E
GRANDE
REPARAÇÃO
DE
ARRUAMENTOS NA VILA – MELHORIA DA MOBILIDADE
URBANA DAS AVENIDAS COMBATENTES DO ULTRAMAR E
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 da Vila – Melhoria da Mobilidade Urbana nas 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 DA 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 FERNANDO AUGUSTO CAÇOTE, para reconstrução de um
edifício destinado a habitação unifamiliar sito na Rua da Costa da
Freguesia de Lagoaça, a que corresponde o processo de obras número
sessenta barra dois mil e dez. -------------------------------------------------------
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------- Atenta a informação número duzentos e onze barra dois mil e dez,
datada do dia vinte de Setembro do presente ano, da Divisão Técnica de
Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade reprovar o projecto de arquitectura em causa. -------------------

------- De PAULO JORGE SOUSA XAVIER PEREIRA, para
construção de uma habitação unifamiliar sita no lote número catorze do
Loteamento da Santa Casa da Misericórdia desta Vila, a que corresponde o
processo de obras número oitenta e um barra dois mil e dez. ------------------------ Atenta a informação número duzentos e doze barra dois mil e dez,
datada do dia vinte de Setembro 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. ------------------------------------06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS

------- De ANTÓNIO MANUEL GASPAR, solicita certidão de
compropriedade nos termos do artigo cinquenta e quatro da Lei número
sessenta e quatro barra dois mil e três de vinte e oito de Agosto, para o
prédio rústico sito nos Cachões da Freguesia e Concelho de Freixo de
Espada à Cinta. ----------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número duzentos e catorze, datada do dia vinte
de Setembro do presente ano, da Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e
Habitação a Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos membros
presentes deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------------------ O Senhor Vereador António José Gaspar Morgado, 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
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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. -----------------------------------------07 – EXPEDIENTE DIVERSO

------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSO SENHOR
DA SANTA CRUZ DE LAGOAÇA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO:
Em cumprimento da deliberação datada de vinte e três de Julho de dois mil
e dez, em que foi deliberado solicitar à Comissão de Festas que
apresentasse um valor real das suas necessidades, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade suportar os encargos com a actuação do Grupo
NV3, no montante pecuniário de seiscentos e cinco euros. -------------------08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

------- MARIA HERMÍNIA DE VASCONCELOS MADEIRA E SEUS
FILHOS – MISSIVA – TOMADA DE CONHECIMENTO: Pelo senhor
Presidente da Câmara foi presente uma missiva de Maria Hermínia de
Vasconcelos Madeira e seus filhos e que a seguir se transcreve. -------------Exmo. Sr. José Manuel Caldeira Santos
Digno Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à
Cinta
Maria Hermínia de Vasconcelos Madeira e seus filhos, vêem
por este meio, formalmente agradecer, na pessoa de V. Ex.ª,
e ao Município de Freixo de Espada à Cinta a homenagem com
que decidiram distinguir o meu marido Ernesto José Madeira.
Na nossa memória, ficarão para sempre gravadas as palavras
proferidas por V. Ex.ª., bem como pelo excelentíssimo
Presidente da Assembleia Municipal e pelo Dr. Edgar Gata a
quem são extensivos os nossos agradecimentos, solicitando a
V. Ex.ª que lhes seja transmitido o nosso apreço.
O meu marido manteve sempre, ao longo da sua vida, uma
estima inabalável pela sua “Terra” e suas gentes nunca se
poupando a esforços para os apoiar nas mais variadas
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formas, por isso muito nos sensibilizou e honrou a decisão
de o agraciarem com a Medalha de Mérito Municipal.
Toda a cerimónia de homenagem, desde o empenho para que a
Força Aérea estivesse representada, as cerimónias da ida ao
cemitério, descida ao Largo Jorge Álvares, para aí se
descerrar a lápide na casa onde ele nasceu, o encontro no
Auditório,
tudo
se
pactuou
por
uma
extraordinária
organização, dignidade e empenho, que só foi motivo de
elogios de todos e que sensibilizou toda a família.
Por ela e em meu nome, mais uma vez agradeço a V. Ex.ª e a
todos os que colaboraram para que o nome do meu marido
fosse reconhecido como um grande Freixenista.
Com os melhores cumprimentos
Maria Hermínia de Vasconcelos Madeira

------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------

------- ASSOCIAÇÃO CULTURA E DESENVOLVIMENTO TERRAS
DE JUNQUEIRO – MISSIVA – TOMADA DE CONHECIMENTO:
Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente uma missiva da Associação
em título referenciada e que a seguir se transcreve. ----------------------------Ex.mo Senhor:
Presidente da Câmara Municipal
De Freixo de Espada à Cinta
Freixo de Espada à Cinta, 07 de Setembro de 2010
Em nome de todos os elementos da direcção venho por este meio agradecer
todo o apoio que V.Exc.ª tem dado à Associação Cultura e
Desenvolvimento Terras de Junqueiro, desde a sua constituição, e em
especial no momento da sua primeira apresentação pública, no Encontro
dos Freixenistas de 21 de Agosto último.
A V.Exc.ª as nossa saudações junqueirianas.
Com os meus respeitosos cumprimentos.
O Presidente da Direcção
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(Edgar Manuel da Conceição Gata)
------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------

------- ASSOCIAÇÃO CULTURA E DESENVOLVIMENTO TERRAS
DE JUNQUEIRO – MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À
CINTA – SÓCIO INSTITUCIONAL – PROPOSTA: Pelo senhor
Presidente da Câmara foi presente uma missiva da Associação em título
referenciada e que a seguir se transcreve. ----------------------------------------Ex.mo Senhor:
Presidente da Câmara Municipal
De Freixo de Espada à Cinta
Freixo de Espada à Cinta, 07 de Setembro de 2010
Cabe-me a honra de comunicar a V.Exc.ª que a direcção, em reunião de 31
de Agosto último, decidiu convidar o Município, a que V.Exc.ª
dignamente preside, a tornar-se sócio institucional da Associação
Cultura e Desenvolvimento Terras de Junqueiro.
Para que possamos dar cumprimento ao estabelecido no regulamento
interno, solicito a V.Exc.ª uma resposta em tempo útil para o efeito, certo
que o nosso pedido terá a anuência por nós desejada.
Grato pela atenção de V.Exc.ª
Com os meus respeitosos cumprimentos.
O Presidente da Direcção
(Edgar Manuel da Conceição Gata)
------- Seguidamente solicitou a palavra o Vereador senhor António
Eduardo Jorge Morgado que referiu: “No seguimento do meu voto no
âmbito da decisão anterior aquando da aprovação do subsídio a esta
Associação, e por motivos de coerência voto contra a adesão”. --------------------- Seguidamente usou a palavra o senhor Vice-Presidente Pedro Miguel
de Sá Mora que referiu: “O meu voto é a favor da adesão. Mas, não
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entendo, e gostava que o senhor Vereador António Eduardo Jorge Morgado
explica-se o seguinte: Tem dito já por várias vezes que nunca é pouco o
dinheiro que se investe na cultura, e em todos os assuntos que vêm à
reunião de Câmara relativos à Associação Cultura e Desenvolvimento
Terras de Junqueiro tem votado contra e gostaria de saber porquê? Dado
que estão a decorrer as comemorações do Centenário da Implantação da
República e as Comemorações de Guerra Junqueiro “. ------------------------------- Seguidamente usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que
referiu: “Esta Associação nasceu como qualquer outra Associação. ---------------- O Presidente desta Associação foi Presidente da Câmara durante oito
anos, teve uma visão e uma estratégia para o Concelho diferente da minha,
mas há uma coisa importante, devemos reconhecer que no que diz respeito
à cultura foi feito muito no seu tempo. -------------------------------------------------- Podíamos duvidar ou ficar de pé atrás com a iniciativa desta
Associação, mas depois dos eventos culturais que vi considero que não está
em causa só o Presidente da Direcção mas sim todas as pessoas envolvidas
nesses eventos e todos deveríamos participar para averiguar se há outras
intenções por detrás desta Associação. -------------------------------------------------- Neste momento a Associação já está a trabalhar e já pode ser
avaliada e até ao momento a avaliação que faço é que há uma clara
intenção de promover o Poeta Guerra Junqueiro. -------------------------------------- Todos os Municípios gostariam de ter um Poeta como Guerra
Junqueiro para se promoverem. ---------------------------------------------------------- Seguidamente usou de novo a palavra o Vereador senhor António
Eduardo Jorge Morgado que referiu: “Em primeiro lugar, e repito por uma
questão de coerência de decisão, dado que votei contra a aprovação do
subsídio também voto contra a adesão do Município. -------------------------------- Quanto ao Poeta Guerra Junqueiro, tudo o que um Freixenista faça
em prol de Guerra Junqueiro é pouco, figura que transcende a nossa terra e
teve uma projecção a nível Nacional numa época conturbada da vida da
nossa Nação. -------------------------------------------------------------------------------- Respondendo ao senhor Vice-Presidente, já na altura da aprovação
do subsídio referi que louvo todas as pessoas que de uma forma voluntária
queiram participar no engrandecimento da nossa memória colectiva. -------------- Insurgi-me contra a atribuição do subsídio por achar que existem
outras associações no Concelho, umas com mais e outras com menos
actividades que poderiam abarcar o voluntarismo da pessoa em causa,
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como por exemplo a Associação Desportiva e Cultural de Freixo de Espada
à Cinta e a Associação Juventude em Movimento. ------------------------------------ Nada tenho contra a Associação Cultura e Desenvolvimento Terras
de Junqueiro, refiro apenas que não está tão aberta quanto isso à
comunidade em geral ou pelo menos não houve a adesão esperada por parte
da comunidade dado que constato que a maioria das pessoas que fazem
parte dos seus órgãos sociais ocupa cargos políticos”. ----------------------------- Usando de novo a palavra o senhor Presidente da Câmara referiu:
“Não concordo com a argumentação do senhor Vereador António Eduardo
Jorge Morgado e só posso entende-la pelo facto da não participação do
senhor Vereador nos eventos que se têm realizado em prol da figura de
Guerra Junqueiro onde a Associação em causa está envolvida. --------------------- Não concordo de forma nenhuma quando diz que haviam outras
associações, nomeadamente a Associação Desportiva e Cultural de Freixo
de Espada à Cinta ou a Associação Juventude em Movimento porquanto o
que julgo pretenderem com esta Associação é a promoção e a divulgação
do Poeta Guerra Junqueiro. --------------------------------------------------------------- Relativamente à ocupação de cargos políticos da maioria das pessoas
que integram os órgãos sociais, não posso também concordar pelo facto de
que quem faz parte dos órgãos sociais da Associação são pessoas na
qualidade de representantes institucionais no sentido de dar força e apoio
mais relevante à Associação Cultura e Desenvolvimento Terras de
Junqueiro”. ---------------------------------------------------------------------------------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta de adesão
à Associação Cultura e Desenvolvimento Terras de Junqueiro posta à
votação tendo a mesma sido aprovada por maioria com os votos contra dos
Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria do
Céu Quintas. --------------------------------------------------------------------------

------- CONTRATO DE CEDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURAS
RELATIVAS AO SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
URBANAS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENTRE O MUNICÍPIO
DE FREIXO DE ESPADA À CINTA E A ÁGUAS DE TRÁS-OSMONTES E ALTO DOURO, S.A.: Presente o contrato de cedência de
infra-estruturas relativas ao saneamento de águas residuais urbanas e
abastecimento de água a celebrar entre o Município de Freixo de Espada à
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Cinta e a Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, e que aqui se dá por
integralmente transcrito 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 contrato de cedência em apreço. ----------------------------- AGÊNCIA DO VALE DO CÔA – ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL – ADESÃO – PROPOSTA: Pelo
senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta de adesão à
Agência Vale do Côa – Associação de Desenvolvimento Local, e que aqui
se dá por integralmente transcrita ficando um exemplar da mesma
arquivada na pasta anexa ao livro de actas. --------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a proposta de adesão a Câmara
Municipal deliberou por unanimidade aprová-la, mais deliberando ainda
submete-la à apreciação e votação da Digníssima Assembleia Municipal. --

------- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE FREIXO DE
ESPADA À CINTA – QUADRO DE MÉRITO – PROPOSTA: Presente
a informação número trezentos e vinte, datada de quinze de Setembro do
presente ano, subscrita pela Técnica Superior Telma Redondo e que a
seguir se transcreve. -----------------------------------------------------------------À semelhança dos anos transactos o Município de Freixo de Espada à
Cinta oferece às crianças sinalizadas pela E.B. 2,3 de Freixo de Espada à
Cinta um prémio para os alunos do Quadro de Mérito e um prémio para os
melhores alunos.
Assim trazemos ao conhecimento de V.Excia que:
- O número de crianças contempladas com o Quadro de Mérito no ano
lectivo 2009/2010 foi de 44;
- O número de crianças/jovens contemplados como Melhores Alunos
no ano lectivo 2009/2010 foi de 20;
Informo ainda V.Excia que os prémios atribuídos foram:
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a) Quadro de Mérito – 15 entradas gratuitas quer no cinema quer nas
Piscinas (cobertas quer descobertas);
b) Melhores Alunos – 1 Livro do Município e um cheque no valor de
20,00€;
Junto segue em anexo um exemplar do cartão livre-trânsito para o
cinema/piscinas e um exemplar do vale no valor de 20,00€ (vinte
euros).
Para conhecimento superior

A Técnica Superior
(Telma Redondo)

------- Depois de devidamente analisada a informação a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade aprová-la. -------------------------------------------

------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECCIONAÇÃO NAS
ÁREAS DE INGLÊS E EXPRESSÃO PLÁSTICA NA ESCOLA DO
PRIMEIRO CICLO DE ENSINO BÁSICO DE FREIXO DE ESPADA
À CINTA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO
DO ENSINO DO INGLÊS E OUTRAS ACTIVIDADES DE
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – ADJUDICAÇÃO –
PROPOSTA: Presente para efeitos de adjudicação o processo de ajuste
directo relativo à aquisição da prestação de serviços em título referenciado,
acompanhado do projecto de decisão de adjudicação elaborado nos termos
do número um do artigo cento e vinte e cinco do Código dos Contratos
Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito,
de vinte e nove de Janeiro, bem como da minuta do respectivo contrato. ---------- Depois de devidamente analisados, o projecto de decisão de
adjudicação e a minuta do contrato, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade concordar com os mesmos e consequentemente adjudicar a
prestação de serviços em causa ao concorrente OPEN SCHOOL –
ESCOLA DE LÍNGUAS, LDA DE MIRANDELA. ---------------------------------- LUCINDA DE JESUS RENTES – PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO N.º 08/2010 – PROPOSTA DE DECISÃO: Presente
para efeitos de decisão, uma proposta de deliberação subscrita pela
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Excelentíssima Autoridade Administrativa, que aqui se dá por
integralmente reproduzida ficando um exemplar da mesma arquivado na
pasta anexa ao livro de actas, propondo a aplicação de pena de
admoestação que consiste numa repreensão por escrito. ----------------------------- Depois de devidamente analisada a proposta de deliberação em
apreço, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprová-la. ---------------- 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, sete de Outubro do ano de 2010. -------------------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

