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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 dez de Agosto 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 nove do mês de Agosto do ano dois mil e onze que acusa
o saldo disponível de: ---------------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e
quarenta e seis euros e catorze cêntimos. ----------------------------------------Dotações não Orçamentais – Noventa e seis mil quinhentos e vinte e um
euros e trinta e nove cêntimos. ----------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a acta da reunião ordinária realizada no dia vinte e sete 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. -------------------- Os Vereadores senhores Pedro Miguel de Sá Mora e António
Eduardo Jorge Morgado abstiveram-se em virtude de não terem participado
na reunião a que a mesma se reporta. ----------------------------------------------
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01 – COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES

------- Despacho datado do dia vinte e dois de Julho do presente ano
que concedeu a Licença Especial do Ruído a Fernanda da Silva Costa.
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- Despacho datado do dia vinte e dois de Julho do presente ano
que concedeu a Licença de Divertimentos em Lugares Públicos a
Fernanda da Silva Costa. ---------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- Despacho datado do dia vinte e nove de Julho do presente ano
que deferiu a sexta alteração ao Orçamento da 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 nove de Julho do presente ano
que deferiu a sexta 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 nove de Julho do presente ano
que deferiu a segunda alteração ao Plano de Actividades Municipais
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. ---------------------------------
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03 – OBRAS PARTICULARES

PARA APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA

------- De ABILIO AFONSO CORDEIRO CAIPIRA, para reconstrução
de um edifício para arrumos sito na Rua da Quintinha da Freguesia de
Lagoaça a que corresponde o processo de obras número treze barra dois mil
e onze. --------------------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e vinte e cinco barra dois mil e
onze, datada do dia nove de Agosto 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 JANA SAPAGE SERRANO, solicita alteração ao alvará de
loteamento do Bairro Social referente ao lote treze. ----------------------------------- Atenta a informação número cento e vinte e sete barra dois mil e
onze, datada do dia nove de Agosto do presente ano, da Divisão Técnica de
Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a pretensão em apreço. -------------------------------------

------- De ANTÓNIO AUGUSTO MORENO, cabeça de casal de herança
de, solicita destaque de uma parcela de terreno sita na Rua do Cimo das
Eiras da Freguesia de Fornos. ------------------------------------------------------------ Atenta a informação número cento e vinte e seis barra dois mil e
onze, datada do dia nove de Agosto do presente ano, da Divisão Técnica de
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Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a pretensão em apreço. -------------------------------------

------- De JOSÉ MANUEL PIRES ZEDÓRIO, cabeça de casal de
herança de, solicita destaque de uma parcela de terreno sita na Rua da
Faceira desta Vila. -------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e vinte e oito barra dois mil e
onze, datada do dia nove de Agosto do presente ano, da Divisão Técnica de
Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a pretensão em apreço. -------------------------------------

------- De ELISA DOS ANJOS MARQUES, cabeça de casal de herança
de, solicita constituição de compropriedade nos termos do artigo 54 da Lei
n.º 64/2003, de 23 de Agosto, para o prédio rústico sito na Horta da Pereira
da Freguesia de Mazouco. ---------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e dezoito barra dois mil e onze,
datada do dia vinte e sete de Julho do presente ano, da Divisão Técnica de
Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade emitir parecer favorável. --------------------------------------------

------- De ANTÓNIO AUGUSTO MORENO, cabeça de casal de, solicita
constituição de compropriedade nos termos do artigo 54 da Lei n.º 64/2003,
de 23 de Agosto, para o prédio rústico sito na Sobreira da Freguesia de
Fornos. --------------------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e dezanove barra dois mil e onze,
datada do dia um de Agosto do presente ano, da Divisão Técnica de Obras,
Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
emitir parecer favorável. ------------------------------------------------------------

------- De EUGÉNIA FERNANDINA CASADO MADEIRA, solicita
prorrogação do prazo para apresentação dos projectos das especialidades
respeitantes ao processo de obras número setenta e um barra dois mil e dez.
------- Atenta a informação número cento e dezasseis barra dois mil e onze,
datada do dia vinte e um de Julho do presente ano, da Divisão Técnica de
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Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------------- VENDA AMBULANTE – RENOVAÇÃO DE CARTÃO:
Presente um requerimento subscrito por Estácio Nascimento Baldo Esteves,
residente na Freguesia de Fornos deste Município solicitando que lhe seja
renovado o cartão de vendedor ambulante para poder actuar nas feiras e
mercados da área deste Município como vendedor de pão e produtos afins.
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- VENDA AMBULANTE – RENOVAÇÃO DE CARTÃO:
Presente um requerimento subscrito por Luís Filipe Pereira Ramalho dos
Santos, residente na Freguesia e Município de Pinhel solicitando que lhe
seja renovado o cartão de vendedor ambulante para poder actuar nas feiras
e mercados da área deste Município como vendedor de carnes verdes e
secas. ----------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO SENHOR DA RUA
NOVA DE FORNOS – LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES EM
LUGARES PÚBLICOS: Presente um requerimento da Comissão de
Festas em título referenciada solicitando o licenciamento de actividades em
lugares públicos. ---------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO SENHOR DA RUA
NOVA DE FORNOS – LICENÇA ESPECIAL DO RUÍDO: Presente
um requerimento da Comissão de Festas em título referenciada solicitando
a concessão da licença especial do ruído. ----------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------
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------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA
DAS DORES E SANTA BARBARA DE MAZOUCO –
LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES EM LUGARES PÚBLICOS:
Presente um requerimento da Comissão de Festas em título referenciada
solicitando o licenciamento de actividades em lugares públicos. -------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA
DAS DORES E SANTA BARBARA DE MAZOUCO – LICENÇA
ESPECIAL DO RUÍDO: Presente um requerimento da Comissão de
Festas em título referenciada solicitando a concessão da licença especial do
ruído. ----------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------ASSOCIAÇÃO
PARA
A
PROMOÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE FREIXO DE ESPADA
À CINTA - (COMISSÃO DE FESTAS DE 2011) –
LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES EM LUGARES PÚBLICOS:
Presente um requerimento da Associação em título referenciada solicitando
o licenciamento de actividades em lugares públicos. --------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos membros
presentes deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------------------ O Vereador senhor António José Gaspar Morgado absteve-se em
virtude de pertencer aos órgãos sociais da Associação para a Promoção e
Desenvolvimento do Concelho 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. ---------------------------------------------------------------

------ASSOCIAÇÃO
PARA
A
PROMOÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE FREIXO DE ESPADA
À CINTA - (COMISSÃO DE FESTAS DE 2011) – LICENÇA
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ESPECIAL DO RUÍDO: Presente um requerimento da Associação em
título referenciada solicitando a concessão da licença especial do ruído. ---------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos membros
presentes deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------------------ O Vereador senhor António José Gaspar Morgado absteve-se em
virtude de pertencer aos órgãos sociais da Associação para a Promoção e
Desenvolvimento do Concelho 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. ---------------------------------------------------------------

------- COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSO SENHOR DA SANTA
CRUZ DE LAGOAÇA - LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES EM
LUGARES PÚBLICOS: Presente um requerimento da Comissão de
Festas em título referenciada solicitando o licenciamento de actividades em
lugares públicos. ---------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSO SENHOR DA SANTA
CRUZ DE LAGOAÇA – LICENÇA ESPECIAL DO RUÍDO: Presente
um requerimento da Comissão de Festas em título referenciada solicitando
a concessão da licença especial do ruído. ----------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------07 – EXPEDIENTE DIVERSO
------- JUNTA DE FREGUESIA DE POIARES – PEDIDO DE
SUBSÍDIO: Presente uma missiva da Junta de Freguesia de Poiares
solicitando a atribuição de um subsídio bem como a cedência de um
autocarro para fazer o transporte dos músicos da Banda de Carviçais para a
realização da Festa em Honra de Nossa Senhora do Rosário. ------------------
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------- Seguidamente usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que
referiu: “De momento não é possível a atribuição do subsídio dada a actual
situação financeira do Município, ponderando-se futuramente financiar a
despesa tida com a banda de música. Quanto ao transporte o mesmo já foi
cedido. Pelo senhor Presidente foi ainda proposto que a questão da
atribuição do subsídio ficasse em aberto até ser demonstrada a real
necessidade da verba”. --------------------------------------------------------------------- Usou de seguida a palavra o Vereador senhor António Eduardo Jorge
Morgado que referiu: “A propósito deste pedido e relativamente às festas
do Concelho na generalidade tenho uma opinião geral que é a seguinte:
atendendo à necessidade financeira e económica em que vivemos concordo
que haja contenção de gastos em relação a este tipo de manifestações
culturais e religiosas. Assim entendo que as comissões de festas também
devem ter isso em consideração e fazer um esforço suplementar na
angariação de receitas. --------------------------------------------------------------------- Quanto aos subsídios da Câmara Municipal e no seguimento daquilo
que já disse entendo que deve haver contenção e em contrapartida, dentro
do que seja razoável e possível, apoiar-se essas actividades. Quanto ao
pedido em si concordo com a proposta do senhor Presidente da Câmara em
primeiro lugar a Comissão de Festas apurar a real necessidade de apoio
monetário e em função disso a Câmara Municipal deliberar sobre o apoio. –
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do senhor Presidente no sentido de a atribuição do subsídio poder vir a ser
discutida numa próxima reunião caso se verifique essa necessidade. ---------

------ASSOCIAÇÃO
PARA
A
PROMOÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE FREIXO DE ESPADA
À CINTA - (COMISSÃO DE FESTAS DE 2011) – PEDIDO DE
SUBSÍDIO: Presente uma missiva da Associação em título referenciada
trazendo ao conhecimento do Executivo a sua constituição tendo em vista a
promoção de um conjunto de actividades de importância estratégica para o
Concelho, nomeadamente a organização e promoção das Festas em Honra
de Nossa Senhora dos Montes Ermos, pelo que solicitam a atribuição de
um subsídio por parte do Município para a realização das citadas
festividades. ---------------------------------------------------------------------------
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------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade dos membros presentes atribuir um subsídio no montante
pecuniário de trinta mil euros. ------------------------------------------------------------ O Vereador senhor António José Gaspar Morgado absteve-se em
virtude de pertencer aos órgãos sociais da Associação para a Promoção e
Desenvolvimento do Concelho 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. --------------------------------------------------------------08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

------ASSOCIAÇÃO
PARA
A
PROMOÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE FREIXO DE ESPADA
À CINTA – ALTERAÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS – TOMADA DE
CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da
alteração dos corpos sociais da Associação para a Promoção e
Desenvolvimento do Concelho de Freixo de Espada à Cinta, em virtude da
renúncia ao cargo do primeiro secretário do Conselho Fiscal. ----------------------- CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA – TOMADA DE
CONHECIMENTO: Pelo senhor Presidente da Câmara foram presentes
uma missiva subscrita pelo Munícipe senhor Gilberto Pintado, bem como
dois comunicados assinados pelo Presidente da Comissão Política
Concelhia do CDS-PP, senhor Gilberto Pintado, e que aqui se dão por
integralmente transcritos ficando um exemplar dos mesmos arquivados na
pasta anexa ao livro de actas. ------------------------------------------------------------- Seguidamente usou da palavra o senhor Presidente da Câmara
Municipal que referiu: “Foi recebida esta correspondência que me deixa
um bocado surpreendido porque de uma forma violenta pede a demissão do
Presidente da Câmara. Sinceramente, vou tratar este assunto da forma
como efectivamente já falámos aqui, ficou bem claro numa das reuniões
anteriores de que o CDS-PP ficaria de fora da coligação, isso ficou bem
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claro, por isso mesmo no período de antes da ordem do dia não vim dizer
nada sobre isto, nem relacionar os Vereadores do PSD com isto, isso já foi
dito. ------------------------------------------------------------------------------------------- Agora, em relação a esta situação julgo que o que aqui está tem
coisas que são graves e o Presidente da Câmara não poderá deixar passar
sem que pelo menos esta correspondência seja entregue ao sector jurídico
da Câmara e que o analise devidamente para que se eventualmente aqui
houver alguma situação que deve ser levada à justiça o faça, portanto dou
conhecimento aos senhores Vereadores daquilo que aqui está, dizendo que
me sinto deveras ofendido na minha dignidade. Um partido pedir a
demissão do Presidente da Câmara com base naquilo que aqui está,
atendendo a que são coisas que praticamente não têm fundamento nem
verdade, sinceramente julgo que deve ser classificado, no mínimo de
violento, e acho que em termos éticos pouco correcto, isto é o que tenho a
dizer sobre os comunicados que foram distribuídos pela população. --------------- Seguidamente usou da palavra o Vereador senhor António José
Gaspar Morgado que referiu. “Um partido é formado por militantes e é a
vontade destes que se impõe ao partido, neste caso, estive a ler as duas
cartas e fiquei com a ideia que há aqui a imposição da vontade de um
membro de um partido, que neste caso é presidente do mesmo, à vontade
do partido, coisa que não é normal. Pois se ler-mos as duas cartas
constatamos que as mesmas são muito idênticas. ------------------------------------- Depois denota-se que há um desconhecimento de causa, e diz coisas
graves acerca, especificamente, do Presidente da Câmara, dando a
impressão que mais do que uma luta político-partidária, de salutar num
estado democrático, começa a haver uma “guerra” pessoal contra o Sr.
Presidente da Câmara. Uma coisa é fazer-mos política, cada um da melhor
forma que sabe, outra coisa é fazer ataques pessoais que não são de todo
dignificantes para os políticos, por isso mesmo dou o meu apoio ao Sr.
Presidente para agir judicialmente relativamente a este tipo de situações,
quer seja neste caso com o senhor Gilberto Pintado, quer seja noutras
situações, como já aconteceu anteriormente com outras pessoas. Acho que
independentemente de gostarmos ou não das pessoas que estão a gerir os
nossos destinos, devemos respeitá-los, da mesma forma que também a
classe política deve respeitar os seus cidadãos. Este acto não dignificou
nem o CDS-PP nem a própria pessoa, Gilberto Pintado, pois não é exigindo
a demissão de um político, que foi eleito democratamente, e da forma como
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o fez, que se resolvem os problemas dos freixenistas, por isso fica o meu
voto de solidariedade para com o senhor Presidente da Câmara”. ------------------ Seguidamente solicitou a palavra o senhor Vice-Presidente da
Câmara, Pedro Miguel de Sá Mora que referiu: “Pegando nas palavras do
Vereador António José Morgado de igual modo me solidarizo com o
senhor Presidente da Câmara, acho que tem que haver mais cuidado por
parte daqueles que têm responsabilidades políticas e que de alguma forma
lideram neste caso o CDS-PP, através do seu presidente que, para além do
que escreve, e que fica escrito, tem que analisar o sentido do que se diz,
pelo menos o que se coloca nesses comunicados que vá de encontro, a
alguma coisa de verdade, aquilo que se vê é constantes inverdades, erra no
vencimento, erra nas despesas de representação, erra ao mencionar o Banco
Europeu de Investimento que vai financiar sim, as obras do Município, os
investimentos que têm financiamentos comunitários e aqui transporta-os
para o saneamento financeiro. Portanto, há um desnorte total, e tem que
haver responsabilidade, penso que nós que temos responsabilidades
políticas não podemos ao desbarato e com este tipo de mentiras e de
inverdades vir falar para os Munícipes desta forma, porque felizmente estes
não são cegos, vêm e analisam o trabalho e neste caso o trabalho que tem
sido desenvolvido pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Freixo
de Espada à Cinta e por isso uma vez mais dizer que estamos a chegar a um
ponto em que tudo o que for feito e dito pelo CDS-PP só vai prejudicar não
as pessoas que eles tentam prejudicar mas sim eles próprios, visto que,
como disse o Vereador António José Morgado, parece mais intenção
pessoal do próprio presidente da concelhia do CDS-PP envolver-se numa
cruzada pessoal contra o Presidente da Câmara, contra José Santos, e isso
só o prejudica a ele porque as pessoas sabem que aquilo que ele traduz nos
seus comunicados não corresponde à verdade”. --------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------ 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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------- 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,
Financeira e Social cinco de Setembro do ano de 2011. ------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

