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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 sete de Julho 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 vinte e seis do mês de Julho do ano dois mil e onze que 

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

 

Dotações Orçamentais – Quatrocentos e quarenta e sete mil cento e vinte 

e um euros e quarenta e um cêntimos. --------------------------------------------- 

Dotações não Orçamentais – Cento e vinte e quatro mil oitocentos e 

setenta e três euros e trinta a três cêntimos. --------------------------------------- 

 

 

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

a acta da reunião ordinária realizada no dia treze de Julho 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. -------------- 

------- O Vereador António José Gaspar Morgado absteve-se em virtude de 

não ter participado na reunião a que a mesma se reporta. ---------------------- 
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03 – OBRAS PARTICULARES 

 

 

PARA APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

 

------- De ALBINA MERCEDES SEIXO, para construção de uma 

garagem sita na Rua da Costa desta Vila, a que corresponde o processo de 

obras número quatro barra dois mil e onze. -------------------------------------- 

------- Atenta a informação número cento e dez barra dois mil e onze, 

datada do dia seis de Julho 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 a 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. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 04 – AQUISIÇÕES DIVERSAS 
 

 

------- ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

2011/2012 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR AJUSTE 

DIRECTO POR 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 serviços tendo em vista as 

Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano de 2011/2012. -------- 

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

firma Open Scooll. -------------------------------------------------------------------  

------- 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. ----------------------------------------------- 
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------- ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

2011/2012 – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO – 

PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as 

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

 

 

 07 – EXPEDIENTE DIVERSO 

 

 

------- COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSO SENHOR DA SANTA 

CRUZ DE LAGOAÇA – PEDIDO DE APOIO: Presente uma missiva 

subscrita pela Comissão de Festas em título referenciada solicitando 

isenção de taxas de licenciamento e apoio logístico para a realização da 

Festa em Honra de Nosso Senhor da Santa Cruz de Lagoaça. ----------------- 

------- Depois de devidamente analisado o artigo oitavo do Regulamento 

Geral de Taxas Municipais a Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

indeferir o pedido de isenção de taxas, dado que o mesmo não tem 

enquadramento legal por se tratar de uma Comissão de Festas, deliberando 

ainda deferir o pedido de apoio logístico. ----------------------------------------- 

 

 

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- REGULAMENTO MUNICIPAL SOBRE ALOJAMENTO, 

DETENÇÃO E CIRCULAÇÃO DE CANÍDEOS E FELINOS – 

PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente a proposta de 

regulamento em título referenciada e que aqui se dá por integralmente 

transcrita ficando um exemplar da mesma arquivada na pasta anexa ao livro 

de actas. -------------------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

em apreço mais deliberando submetê-la á apreciação pública e recolha de 

sugestões. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

------- SIQ – LABORATÓRIO DE ANÁLISES – RELATÓRIOS DE 

ANÁLISE DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS – TOMADA DE 

CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos 

relatórios de análise da água das Piscinas Municipais. -------------------------- 
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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, 

Financeira e Social dez de Agosto do ano de 2011. ----------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 

 

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS 
 


