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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 Abril do ano de dois mil e onze, 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 cinco do mês de Abril do ano dois mil e onze que acusa o
saldo disponível de: -----------------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Trezentos e noventa mil oitocentos e noventa e
sete euros e setenta e quatro cêntimos. -------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e setenta e nove mil quatrocentos e
trinta e três euros e vinte cêntimos. ------------------------------------------------

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a acta da reunião ordinária realizada no dia vinte e oito de Março do ano de
dois mil e onze, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter
sido distribuída previamente a todos os membros do Executivo. --------------
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05 – PESSOAL
------- JORGE FILIPE RENTES FERRAZ – PROCESSO
DISCIPLINAR – RELATÓRIO FINAL – PROPOSTA: Presente o
processo disciplinar referenciado sob o número um barra dois mil e onze,
mandado instaurar contra Jorge Filipe Rentes Ferraz, Assistente
Operacional do Município de Freixo de Espada à Cinta, por despacho do
senhor Presidente da Câmara datado de vinte e dois de Fevereiro de dois
mil e onze, com fundamento no número quatro do artigo terceiro da Lei
58/2008, de 9 de Setembro que aprova o Estatuto Disciplinar dos
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, por violação do dever de
isenção. -------------------------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal por escrutínio
secreto, deliberou por unanimidade, aplicar a pena de suspensão por trinta
dias. -----------------------------------------------------------------------------------06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS
------- VENDA AMBULANTE – RENOVAÇÃO DE CARTÃO:
Presente um requerimento subscrito por Joaquim Agostinho dos Santos,
residente na Freguesia de Pala e Município de Pinhel, solicitando a
renovação de cartão de vendedor ambulante para poder actuar nas feiras e
mercados da área deste Município como vendedor de carnes frescas. -------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------07 – EXPEDIENTE DIVERSO
------- UNICEF – PEDIDO DE APOIO: Presente uma missiva subscrita
pela UNICEF solicitando a atribuição de um subsídio por parte do
Município. ----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder um
subsídio no montante pecuniário de cem euros. ---------------------------------
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08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA FORMAÇÃO
NOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS
FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREIXO DE
ESPADA À CINTA – ADJUDICAÇÃO – PROPOSTA: Presente para
efeitos de adjudicação a aquisição de serviços de gestão da formação nos
serviços de formação profissional para os funcionários da Câmara
Municipal de Freixo de Espada à Cinta, 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. ------------------------------------------------------------------------ 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 TECNIN TRAINING, S.A. pelo valor pecuniário de
sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete euros e cinco cêntimos. -----

------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
ADJUDICAÇÃO – PROPOSTA: Presente para efeitos de adjudicação a
aquisição de serviços de apoio administrativo na formação profissional para
os funcionários da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta,
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. -------------------------------- 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 QUALITIVIDADE – CONSULTORIA LDA, pelo valor
pecuniário de trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis euros. ---------
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------- CONTRATO DE TAREFA NO ÂMBITO DO PROJECTO
RAMPA – ADJUDICAÇÃO – PROPOSTA: Presente para efeitos de
adjudicação o contrato de tarefa no âmbito do projecto Rampa
acompanhado 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. -------------------------------- 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 Arquitecta Ana Carolina Alves Batista, pelo valor pecuniário de
oito mil cento e trinta euros. -------------------------------------------------------------- EDIFÍCIO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE MAZOUCO –
DOAÇÃO – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA EM
REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/03/2011 - PROPOSTA: Pelo senhor
Vice-Presidente da Câmara Municipal foi proposta a rectificação da
deliberação tomada na reunião de Câmara de 28/03/2011 referente à
doação do Edifício da Escola Primária de Mazouco que passará a ter a
seguinte redacção. -------------------------------------------------------------------------- “Pelo senhor Vice-Presidente da Câmara
Municipal foi presente uma proposta de doação da
Escola Primária de Mazouco à Santa Casa da
Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta tendo em
vista a construção de um Centro de Dia/Lar na
referida
Freguesia,
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 dos membros
presentes aprovar a proposta de doação em apreço,
mais deliberando ainda incluir no contrato da
escritura uma cláusula de reversão se a mencionada
construção não for concluída no prazo de cinco
anos a contar da data da celebração da escritura.
------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal e
a
Senhora
Vereadora
Maria
do
Céu
Quintas,
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declararam o seu impedimento legal em virtude de
fazerem parte dos órgãos sociais da Santa Casa da
Misericórdia 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”. ---------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a
rectificação em apreço. -------------------------------------------------------------------- NORMA DE CONTROLO INTERNO – PROPOSTA: Pelo
senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente uma Norma de
Controlo Interno que visa estabelecer um conjunto de regras definidoras de
políticas, métodos e procedimentos de controlo, na Câmara Municipal de
Freixo de Espada à cinta, e que aqui se dá por integralmente reproduzida
ficando um exemplar da mesma arquivada na pasta anexa ao livro de actas.
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Norma de
Controlo Interno, mais deliberando submetê-la a tomada de conhecimento
da Excelentíssima Assembleia Municipal. ----------------------------------------

------- REGULAMENTO DE INVENTÁRIO E CADASTRO DO
PATRIMÓNIO MUNICIPAL – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da
Câmara Municipal foi presente uma Proposta de Regulamento de
Inventário e Cadastro do Património Municipal tendo em vista a
salvaguarda do património, instaurar um sistema de responsabilidade e
servir de fonte informativa do processo de gestão e de tomada de decisões,
e que aqui se dá por integralmente transcrita ficando um exemplar do
mesmo arquivado na pasta anexa ao livro de actas. ----------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
de Regulamento em apreço, mais deliberando ainda proceder à discussão
pública do mesmo. -------------------------------------------------------------------
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------- PROJECTO FÉRIAS EM MOVIMENTO – PÁSCOA 2011 PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente
um projecto de Férias em Movimento – Páscoa 2011 e que aqui se dá por
integralmente reproduzido ficando um exemplar do mesmo arquivado na
pasta anexa ao livro de actas. ------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar a proposta em apreço. ------------------------------------------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL – CONTRATO
REGIONAL DE GIRA-VOLEI – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente
da Câmara Municipal foi presente um contrato a celebrar entre o Município
e a Federação Portuguesa de Voleibol tendo em vista o Encontro Regional
de Bragança desta competição e que aqui se dá por integralmente
reproduzido ficando um exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao
livro de actas. ------------------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar o contrato em apreço. -------------------------------------------- FERNANDO ALEXANDRE LEONOR – PROCESSO DE
CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 01/2011 – PROPOSTA DE DECISÃO:
Presente para efeitos de decisão, uma proposta de deliberação subscrita
pela 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 uma coima no
montante de cento e quarenta euros. ----------------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a proposta de deliberação em
apreço, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprová-la. ---------------- 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,
Financeira e Social vinte e seis de Abril do ano de 2011. ----------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

