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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 um de Junho 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 trinta e um do mês de Maio do ano dois mil e onze que 

acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------- 

 

Dotações Orçamentais – Quinhentos e setenta e três mil trezentos e 

setenta e oito euros e cinquenta cêntimos. ---------------------------------------- 

 

Dotações não Orçamentais – Cento e oitenta e seis mil duzentos e vinte e 

dois euros e vinte e oito cêntimos. ------------------------------------------------- 

 

 

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar 

a acta da reunião ordinária realizada no dia dezoito de Maio 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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 01 - COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES 

 

 

------- Despacho datado do dia vinte e seis de Maio do presente ano que 

aprovou a quarta alteração ao Orçamento do Despesa para o ano de 

dois mil e onze. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção 

dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria 

do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. --------------------------------- 

 

 

------- Despacho datado do dia vinte e seis de Maio do presente ano que 

aprovou a quarta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 

o ano de dois mil e onze. ----------------------------------------------------------- 

 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção 

dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria 

do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. --------------------------------- 

 

 

------- Despacho datado do dia vinte e sete de Maio do presente ano que 

cedeu as Instalações do Auditório Municipal ao Partido Socialista para 

o Visionamento de um Filme sobre o Panorama da Região de Trás-os-

Montes, seguido de debate sobre a realidade actual do Distrito de 

Bragança. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

03 – OBRAS PARTICULARES 

 

 

PARA APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA 
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------- De LUÍS FILIPE ROXO PORTELA aditamento, ao processo de 

obras número cento e dez barra dois mil e seis, para construção de uma 

habitação sita na Rua da Aldeia da Freguesia de Poiares. ---------------------- 

------- Atenta a informação número noventa e sete barra dois mil e onze, 

datada do dia trinta e um de Maio 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 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. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PARA DELIBERAÇÃO FINAL 

 

 

------- De CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA DE FREIXO 

DE ESPADA À CINTA, para ampliação/alteração do Centro Paroquial 

sito na Avenida Guerra Junqueiro desta Vila, a que corresponde o processo 

de obras número oitenta e nove barra dois mil e dez e cujo projecto de 

arquitectura foi aprovado em reunião de Câmara realizada no dia vinte e 

nove de Dezembro do ano de dois mil e dez. ------------------------------------- 

------- Atenta a informação número noventa e um barra dois mil e onze, 

datada do dia vinte de Maio 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 
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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.  

 

 

 04 – AQUISIÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- AQUISIÇÃO DE “CONTRATAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL E WORKFLOW” 

– AJUSTE DIRECTO – PROPOSTA: Pelo Senhor Presidente da Câmara 

foi apresentada uma proposta no sentido de se proceder a um ajuste directo 

nos termos da alínea a) do número um do artigo dezasseis e alínea a) do 

artigo vinte do Código dos Contratos Públicos, tendo em vista a aquisição 

de contratação e implementação de um sistema de gestão documental e 

workflow. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- Mais, foi ainda proposto que fosse convidada a apresentar proposta a 

firma DAMS – Desenvolvimento, Análise, Manutenção e Software, Lda. - 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as 

propostas em apreço, bem como o respectivo caderno de encargos e o 

convite à apresentação de proposta. ----------------------------------------------- 

 

 

------- AQUISIÇÃO DE “CONTRATAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL E WORKFLOW” 

– APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO – PROPOSTA: 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as peças do 

procedimento da aquisição em título referenciada. ------------------------------ 

 

 

------- “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE 

IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E 

FORMAÇÃO DE CONTROLO DE PONTO BIOMÉTRICO” – 

AJUSTE DIRECTO – PROPOSTA: Pelo Senhor Presidente da Câmara 

foi apresentada uma proposta no sentido de se proceder a um ajuste directo 

nos termos da alínea a) do número um do artigo dezasseis e alínea a) do 

artigo vinte do Código dos Contratos Públicos, tendo em vista a aquisição 

de equipamentos e serviços de implementação, instalação, configuração e 

formação de controlo de ponto biométrico. --------------------------------------- 
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------- Mais, foi ainda proposto que fosse convidada a apresentar proposta a 

firma DAMS – Desenvolvimento, Análise, Manutenção e Software, Lda. - 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as 

propostas em apreço, bem como o respectivo caderno de encargos e o 

convite à apresentação de proposta. ----------------------------------------------- 

 

 

------- “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE 

IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E 

FORMAÇÃO DE CONTROLO DE PONTO BIOMÉTRICO” – 

APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO – PROPOSTA: 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as peças do 

procedimento da aquisição em título referenciada. ------------------------------ 

 

 

 06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS 
 

 

------- VENDA AMBULANTE – RENOVAÇÃO DE CARTÃO: 

Presente um requerimento subscrito por Carlos Alberto Roca Carreiro, 

residente na Freguesia de Castelo Branco, Município de Mogadouro, 

solicitando que lhe seja renovado o cartão de vendedor ambulante para 

poder actuar nas feiras e mercados da área deste Município como vendedor 

de comércio a retalho de outros produtos não alimentares, não 

especificados. ------------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- MARIA OLÍMPIA CEPEDA – REQUERIMENTO: Presente 

uma missiva subscrita por Maria Olímpia Cepeda solicitando que lhe seja 

concedido um lugar na feira mensal, para poder exercer a actividade de 

venda de alimentação e bebidas (Bifanas, sandes, sumos, etc.). --------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- De JOSÉ ANTÓNIO LOURENÇO, solicita certidão de 

compropriedade, nos termos previstos no ponto 1 do art.º 54 do Decreto-
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Lei 64/2003 de 23 de Agosto para o prédio rústico número 674 da 

Freguesia de Lagoaça. --------------------------------------------------------------- 

------- Atenta a informação número noventa e cinco barra dois mil e onze, 

datada do dia trinta de Maio do presente ano, da Divisão Técnica de Obras, 

Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

deferir a pretensão em causa. ------------------------------------------------------- 

 

 

 07 – EXPEDIENTE DIVERSO 

 

 

------- UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO – 

PEDIDO DE APOIO: Presente uma missiva da União Humanitária dos 

Doentes com Cancro solicitando a atribuição de um subsídio por parte do 

Município. ----------------------------------------------------------------------------- 

------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir um subsídio no montante pecuniário de cem euros. --- 

 

 

------- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOLIDARIEDADE MÃOS 

UNIDAS P. DAMIÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO: Presente uma missiva 

da Associação em título referenciada solicitando a atribuição de um 

subsídio por parte do Município. --------------------------------------------------- 

------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir um subsídio no montante pecuniário de cem euros. --- 

 

 

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- REGULAMENTO DE INVENTÁRIO E CADASTRO DO 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL – INFORMAÇÃO – PROPOSTA: 
Presente a informação número cento e doze, datada de vinte e sete de Maio 

do presente ano, subscrita pela Chefe da Divisão Administrativa, 

Financeira e Social, Dr.ª Antónia Coxito, informando que no dia vinte de 

Maio pelas doze horas e trinta minutos, terminou o prazo de apreciação 

pública da Proposta de Regulamento em título referenciado, não tendo sido 

recebida nenhuma sugestão sobre a mesma. -------------------------------------- 
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Proposta 

de Regulamento de Inventário e Cadastro do Património Municipal, mais 

deliberando ainda submeter a presente proposta à consideração e aprovação 

da Digníssima Assembleia Municipal. -------------------------------------------- 

 

 

------- REGULAMENTO INTERNO DO USO DE VEÍCULOS DO 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – PROPOSTA: 

Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta de 

Regulamento Interno do Uso de Veículos do Município 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. -------------- 

------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta de regulamento em apreço. ------------------ 

 

 

------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – 

ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E PROMOÇÃO DO 

ARTESANATO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: Pelo senhor Presidente da 

Câmara foi presente um protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município e a Associação para o Estudo e Promoção do Artesanato de 

Freixo de Espada à Cinta 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 protocolo de colaboração 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.  

 

------- Edifício dos Paços do Concelho e Divisão Administrativa, 

Financeira e Social vinte de Junho do ano de 2011. ----------------------------- 
 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS 
 


