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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 seis de Outubro 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 quatro do mês de Outubro do ano dois mil e dez que acusa
o saldo disponível de: -------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Seiscentos e três mil quinhentos e setenta e dois
euros e trinta e nove cêntimos. ----------------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e três mil e noventa e cinco euros e
oitenta e um cêntimos. --------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a acta da reunião ordinária realizada no dia vinte e dois 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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03 - OBRAS PARTICULARES
PARA APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA

------- De VALDEMAR HUMBERTO LOPES, para construção de duas
habitações geminadas sita na Rua do Cabo do Lugar na Freguesia de
Lagoaça, a que corresponde o processo de obras número oitenta e dois
barra dois mil e dez. ------------------------------------------------------------------------ Atenta a informação número duzentos e vinte e três barra dois mil e
dez, datada do dia quatro de Outubro 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 JOSÉ MARIA FAUSTINO, para recuperação de um edifício
destinado a casa de campo sita em Vale de Ladrões da Freguesia de Fornos,
a que corresponde o processo de obras número nove barra dois mil e dez. -------- Atenta a informação número duzentos e vinte e dois barra dois mil e
dez, datada do dia quatro de Outubro 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. -------------------------------------

PARA DELIBERAÇÃO FINAL
------- De LACTIFEC – COOPERATIVA DE PRODUTORES DE
LEITE E DERIVADOS, para construção de uma unidade industrial
(queijaria) sita no lote número seis do Loteamento Industrial desta Vila, a
que corresponde o processo de obras número quarenta e quatro barra dois
mil e sete e cujo projecto de arquitectura foi aprovado em reunião de
Câmara realizada no dia catorze de Julho do presente ano. --------------------
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------- Atenta a informação número duzentos e vinte e seis barra dois mil e
dez, datada de seis de Outubro 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 Vereador António Eduardo Jorge Morgado, declarou o seu
impedimento legal em virtude de ser 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. -----------------------------------------------------06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS

------- De CÂMARA MUNICIPAL DE FREIXO DE ESPADA À
CINTA, para alteração ao Loteamento Urbano do Bairro Social. ------------------ Atenta a informação número duzentos e vinte e um barra dois mil e
dez, datada de vinte e três de Setembro do presente ano, da Divisão Técnica
de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------------- CEMITÉRIO MUNICIPAL – TRANSMISSÃO DE JAZIGO –
AVERBAMENTO: Presente a informação número cinquenta e três,
datada de vinte e três de Setembro do presente ano, da Divisão
Administrativa e Financeira e que a seguir se transcreve. ---------------------No seguimento da apreciação do pedido em
requerimento
apresentado
por
Maria
Isabel
Junqueiro
Sarmento
Gomes
Mota,
no
qual
a
signatária solicita o averbamento no Alvará de
Jazigo n.º 3/74, de 27 de Junho de 1974, do
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direito de propriedade por herança que lhe é
conferido pelos documentos que junta (declarações
de renúncia subscritas pelos demais herdeiros) e,
verificados os condicionalismos constantes no n.º2
do art.º 37º (Transmissão por actos entre vivos),
do Regulamento Municipal do Cemitério, sou a
informar V.Ex.a que o pedido está em condições de
ser deferido, dependendo no entanto de prévia
autorização da Câmara Municipal.
------- Depois de devidamente analisada a informação a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade deferir a pretensão em apreço. --------------------08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

------- PROPOSTA DE DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO
ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZ:
Pelo senhor Vice-Presidente da Câmara foi presente a décima primeira
alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de dois mil e dez e que aqui
se dá por integralmente reproduzida ficando um exemplar da mesma
arquivada na pasta anexa ao livro de actas. --------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade com a abstenção dos Vereadores senhor António Eduardo
Jorge Morgado e senhora Maria do Céu Quintas aprovar a alteração em
apreço. ---------------------------------------------------------------------------------

------- PROPOSTA DE DÉCIMA ALTERAÇÃO AO PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE DOIS MIL
E DEZ: Pelo senhor Vice-Presidente da Câmara foi presente a décima
alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de dois mil e dez
e que aqui se dá por integralmente reproduzida ficando um exemplar da
mesma arquivada na pasta anexa ao livro de actas. ------------------------------------ Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade com a abstenção dos Vereadores senhor António Eduardo
Jorge Morgado e senhora Maria do Céu Quintas aprovar a alteração em
apreço. ---------------------------------------------------------------------------------
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------- PROPOSTA DE SEXTA ALTERAÇÃO AO PLANO DE
ACTIVIDADES MUNICIPAIS PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZ:
Pelo senhor Vice-Presidente da Câmara foi presente a sexta alteração ao
Plano de Actividades Municipais para o ano de dois mil e dez e que aqui se
dá por integralmente reproduzida ficando um exemplar da mesma
arquivada na pasta anexa ao livro de actas. --------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade com a abstenção dos Vereadores senhor António Eduardo
Jorge Morgado e senhora Maria do Céu Quintas aprovar a alteração em
apreço. ---------------------------------------------------------------------------------

------- ADESÃO À AGÊNCIA DE ENERGIA DO DOURO PROPOSTA: Presente uma proposta de adesão do Município como
associado promotor, bem como os estatutos da Agência de Energia de
Douro e que aqui se dão por integralmente reproduzidos ficando um
exemplar dos mesmos arquivados na pasta anexa ao livro de actas. ---------------- Depois de devidamente analisados a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade aprovar a proposta de adesão em apreço, mais
deliberando, submeter a presente proposta à consideração e votação da
Digníssima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------

------- MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO: AGÊNCIA DO VALO DO
CÔA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PARA
“TERRITÓRIOS
DO
CÔA,
ASSOCIAÇÃO
DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL” – PROPOSTA: Pelo senhor
Vice-Presidente da Câmara foi informada a Câmara Municipal de que em
reunião de Câmara datada de vinte e dois de Setembro do presente ano foi
aprovada a proposta de adesão à Agência do Vale do Côa Associação de
Desenvolvimento Local, mas em virtude de essa denominação ter sido
indeferida, passará a denominar-se Territórios do Côa, Associação de
Desenvolvimento Regional. -------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- 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 um de Outubro do ano de 2010. -----------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

