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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 quatro de Agosto do ano de dois mil
e onze, cuja acta se encontra devidamente aprovada, foram tomadas as
seguintes deliberações. --------------------------------------------------------------

ANTES DA ORDEM DO DIA

------- No período de antes da ordem do dia solicitou a palavra o Vereador
senhor António Eduardo Jorge Morgado que referiu: “ Na Avenida do
Emigrante, no troço mais estreito, foi invertido o sentido único de
circulação do trânsito automóvel. -------------------------------------------------------- Tal alteração, cria a particularidade de tornar o Largo Sarmento
Rodrigues um Largo sem saída a quem entra nele no sentido Norte-sul,
Largo esse que dá acesso ao Centro de Saúde, Escola EB 23 e Junta de
Freguesia; aproveito para alertar que está em falta a colocação de um sinal
de trânsito informativo de Rua sem saída junto à casa do senhor Pompílio.
------- Não percebendo as vantagens da presente alteração na circulação,
havendo aliás em minha perspectiva apenas desvantagens, gostaria que me
fosse explicado o motivo da decisão. ---------------------------------------------------- Aproveito também para em termos de trânsito deixar a seguinte
sugestão: Com a construção da rotunda, vai criar-se um eixo urbano
alternativo à Avenida Guerra Junqueiro, e que vai desde a casa do senhor
Pompílio Oliveira até ao Auditório Municipal. Esse troço vai ficar com
todas as características para evoluir em termos urbanos como Avenida. ----------- Assim, deixo a sugestão que todo esse troço tenha dois sentidos de
circulação, incluindo o troço mais estreito da Avenida do Emigrante,
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mesmo que para isso seja necessário sacrificar os cinco ou seis lugares de
estacionamento aí existentes. ------------------------------------------------------------- Com esta opção cria-se uma circular na zona da Vila com mais
densidade comercial, como já disse, à Avenida Guerra Junqueiro na zona
onde esta tem mais trânsito e por fim, permite-nos transformar o eixo viário
em causa numa Avenida, desde que se faça o tratamento adequado em
termos de mobiliário urbano e pavimentação”. ---------------------------------------- Seguidamente usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que
referiu: “Relativamente a essa situação, ela vai de encontro àquilo que é a
nossa perspectiva para esse local. A alteração do trânsito tem a ver com as
obras que estão a decorrer na Avenida vinte e cinco de Abril. O que vai
acontecer é que estando essa Avenida em obras não vai haver trânsito, vai
deixar de existir trânsito, então há que criar uma solução, o trânsito que
existia na Avenida vinte e cinco de Abril se faça por outro lado, foi a
intenção da Câmara, foi alterar o sentido do trânsito para que quem venha
da parte de baixo da Vila não tenha que ir ao senhor Pompílio, se não teria
que ser assim, antigamente, tendo em conta que estava ali o sentido
proibido as pessoas tinham que ir ao senhor Pompílio para ir ao Hospital,
não existindo a Avenida vinte e cinco de Abril, que é o que está em causa
neste momento. ----------------------------------------------------------------------- O sinal só foi alterado pelo facto de haver obras a decorrer na
Avenida vinte e cinco de Abril que vão tornar intransitada aquela Avenida,
depois voltou-se a abrir porque não faria sentido, atendendo a que o
empreiteiro ia meter quinze dias de férias, voltámos a abrir mas vai já
voltar a fechar, logo que comecem a meter lancil e a pavimentar a Avenida.
------- Aquilo que nós pretendemos é que depois de implementada a
rotunda se ponham os dois sentidos, agora também vai haver outra
situação, nós já falámos com o empreiteiro no sentido de não abrir as duas
coisas ao mesmo tempo, enquanto a Avenida vinte e cinco de Abril não
estiver funcional não abrir aqui o parque porque se não também não tem
entrada pelo parque, se começa as obras também aqui no parque, porque o
parque também vai entrar em obras, este parque também vai ser
intervencionado é essa a razão de alterarmos o sentido do trânsito, não é de
forma nenhuma para ficar definitivo, o empreiteiro já algumas vezes
colocou lá um saco preto a tapar o sinal e a GNR chega lá e tira o saco
preto, agora desta vez nós optámos por alterar o sentido do trânsito e
informar a GNR de que o trânsito se fazia ao contrário, é no sentido de
haver mais mobilidade, e dá mais jeito, não há aqui ainda nenhuma decisão
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em relação ao trânsito nem nenhuma alteração definitiva do trânsito,
portanto isso está resolvido. --------------------------------------------------------- Depois em relação à sugestão que o senhor Vereador deu dos dois
sentidos, eu sou completamente a favor dos dois sentidos, agora é claro que
aqueles quatro ou cinco moradores que estão ali vão ter que vir estacionar
no parque em baixo, mas também se justifica depois de fazermos a rotunda,
depois de termos a mobilidade que vai ter no parque julgo que os dois
sentidos são importantes, aliás tenho a intenção de o fazer. --------------------- A senhora Vereadora Maria do Céu Quintas questionou também o
senhor Presidente da Câmara sobre se as obras na Avenida vinte e cinco de
Abril iriam demorar muito tempo. ------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara respondeu: “Acho que não vão
demorar muito tempo, segundo aquilo que o empreiteiro me transmitiu é
que começou exactamente por ali, logo que terminem de colocar o lancil
nesta zona irá logo colocar o lancil na Avenida vinte e cinco de Abril e isso
será para andar quanto mais depressa melhor, agora ele também tem que
andar com o parque ao mesmo tempo porque se não ficaríamos sem
estacionamento na Avenida vinte e cinco de Abril e o parque funciona
como estacionamento para essa Avenida, portanto tem que ser essas duas
coisas ao mesmo tempo, são obras e as obras criam problemas em todo o
lado”. -----------------------------------------------------------------------------------

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 três do mês de Agosto do ano dois mil e onze que
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Quatrocentos e sessenta e cinco mil trezentos e
noventa e seis euros e treze cêntimos. --------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e vinte e três mil seiscentos e
dezanove euros e sessenta e um cêntimos. ----------------------------------------
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------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a acta da reunião ordinária realizada no dia dez de Agosto 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. -------------01 – COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES

------- Despacho datado do dia doze de Agosto do presente ano que
concedeu a Licença Especial do Ruído a Excentricidades Bar Lda. ----------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- Despacho datado do dia doze de Agosto do presente ano que
concedeu a Licença Especial do Ruído a Ricardo Jorge Massano
Madeira. ------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- Despacho datado do dia dezasseis de Agosto do presente ano que
concedeu a Licença de Actividades em Lugares Públicos a José Luís
dos Santos Silva Ramos. ----------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- Despacho datado do dia dezasseis de Agosto do presente ano que
concedeu a licença Especial do Ruído a José Luís dos Santos Silva
Ramos. -------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- Despacho que designou a consultora de apoio ao Júri da
Empreitada “Valorização do Património e Regeneração Urbana do
Centro da Vila de Freixo de Espada à Cinta”. --------------------------------
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- Despacho datado do dia dezoito de Agosto do presente ano que
aprovou a sétima 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. --------------------------------02 – OBRAS PÚBLICAS
EMPREITADAS
------- “VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO E REGENERAÇÃO
URBANA DO CENTRO DA VILA DE FREIXO DE ESPADA À
CINTA” – RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO – PROPOSTA:
Presente para efeitos de adjudicação a empreitada em título referenciada,
acompanhada do relatório final de adjudicação elaborado nos termos do
artigo cento e quarenta e sete do Código dos Contratos Públicos aprovado
pelo Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito, de vinte e nove de
Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisado, o relatório final de adjudicação a
Câmara Municipal deliberou por unanimidade concordar com o mesmo e
consequentemente adjudicar a empreitada em apreço ao concorrente
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA LDA., pelo valor de dois milhões
quatrocentos e noventa e oito mil setecentos e vinte e um euros e sessenta e
um cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------- “CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA SEDA
DE FREIXO DE ESPADA À CINTA” - RELATÓRIO FINAL –
ADJUDICAÇÃO – PROPOSTA: Presente para efeitos de adjudicação a
empreitada em título referenciada, acompanhada do relatório final de
adjudicação elaborado nos termos do artigo cento e quarenta e sete do
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Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito
barra dois mil e oito, de vinte e nove de Janeiro. -------------------------------------- Depois de devidamente analisado, o relatório final de adjudicação a
Câmara Municipal deliberou por unanimidade concordar com o mesmo e
consequentemente adjudicar a empreitada em apreço ao concorrente
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA LDA., pelo valor de quinhentos e
cinquenta e seis mil novecentos e trinta euros e cinco cêntimos. -------------06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS

------- De MANUEL AUGUSTO MADEIRA, solicita constituição de
propriedade horizontal para o prédio rústico sito no Lugar da Boavista
desta Vila. ----------------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e trinta e três barra dois mil e
onze, datada do dia dezoito de Agosto do presente ano, da Divisão Técnica
de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a pretensão em causa. ---------------------------------------

------- De ALEXANDRE AMÉRICO LEONOR, para aprovação do
aditamento ao processo de obras número cento e quarenta e oito barra dois
mil e quatro. --------------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e trinta e cinco barra dois mil e
onze, datada do dia vinte e três de Agosto do presente ano, da Divisão
Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir a pretensão em causa. ----------------------------------

------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS 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. -----------------------------------------------------------------------------
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------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS 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

------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS DE LAGOAÇA – PEDIDO DE APOIO: Presente uma
missiva subscrita pelo presidente da Comissão de Festas em título
referenciada solicitando apoio logístico por parte do Município,
nomeadamente na colocação de uma tenda, barracas, cadeiras e grades. ---------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS DE LAGOAÇA – AQUISIÇÃO DE LIVROS: Presente
uma missiva subscrita pelo presidente da Comissão de Festas em título
referenciada solicitando apoio para promover, em maior dimensão, a
colectânea de autores e temas oriundos de Trás-os-Montes e Alto Douro,
cujo objectivo é a expansão da cultura transmontana. -------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir duzentos
exemplares da edição “Trás-os-Montes e Alto Douro: Mosaico de ciência e
cultura”. -------------------------------------------------------------------------------08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

------- PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO
DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CEB – ANO
LECTIVO 2011/2012 – TOMADA DE CONHECIMENTO: Presente a
informação número duzentos e trinta, datada do dia dez de Agosto do
presente ano, subscrita pela Técnica Superior Dr.ª Telma Redondo,
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trazendo ao conhecimento do Órgão Executivo o Acordo de Colaboração
assinado entre o Município de Freixo de Espada à Cinta o Agrupamento
Vertical de Escolas de Freixo de Espada à Cinta e a Santa Casa da
Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta no âmbito do Programa de
Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º
CEB de Freixo de Espada à Cinta. ------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------

------- PROGRAMA DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR – ANO LECTIVO 2011-2012 – TOMADA DE
CONHECIMENTO: Presente a informação número duzentos e noventa e
nove, datada do dia dez de Agosto do presente ano, subscrita pela Técnica
Superior Dr.ª Telma Redondo, trazendo ao conhecimento do Órgão
Executivo o Acordo de Colaboração assinado entre o Município de Freixo
de Espada à Cinta e o Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de
Freixo de Espada à Cinta no âmbito do Programa das Actividades de
Enriquecimento Curricular. --------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------ ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR –
PROTOCOLOS – INFORMAÇÃO – PROPOSTA: Presente a
informação número duzentos e trinta e quatro, datada do dia dezoito de
Agosto do presente ano, subscrita pela Técnica Superior Dr.ª Susana
Valente e que a seguir se transcreve. ---------------------------------------------Cumpre-me informar Vª Ex.ª que o Despacho n.º 14 460/2008, de 15 de
Maio que regula o Programa as Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º
ciclo do ensino básico (AEC`S) foi alterado pelo Despacho n.º 8683/2011,
publicado na II Série do Diário da República do dia 28 de Junho.
O Despacho n.º 8683/2011, de 28 de Junho introduziu as seguintes
novidades ao Programa das AEC`S:
- A introdução das actividades lúdico - expressivas ( ver artigo 18º A);
- A previsão especifica da flexibilização do horário até dois dias/semana,
colocando as actividades de enriquecimento curricular antes ou depois da
actividade curricular da manhã e ou antes da actividade curricular da tarde;
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- A modalidade máxima de financiamento das AEC mantém-se quando é
preciso substituir o ensino da música, ou da actividade física e desportiva, por
uma outra actividade;
- Um reforço do papel da escola/agrupamento no processo de selecção
e recrutamento.
No que respeita à nova redacção da norma relativa ao recrutamento e
contratação dos respectivos técnicos ( cfr.14.1) cumpre esclarecer que o
recrutamento nos termos do Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de Setembro, não
prejudica o recurso pelas Autarquias Locais a outros mecanismos legais de
contratação, designadamente a Portaria do Procedimento concursal ou outras
soluções contratuais de protocolos e parcerias.
Refira-se que a ANMP sempre preconizou tal entendimento (reforçado
este ano pela Circular n.º 110/2011- SA) - de que a plataforma da DGRHE, que
operacionaliza o Decreto – Lei n.º 212/2009, constitui um instrumento de
contratação ao dispor dos Municípios alternativo aos restantes
mecanismos legais de contratação - entendimento já antes perfilhado pela
SEAL e pela SEAP).
Mais se esclarece que de acordo com o ponto 21 do Despacho n.º 14
460/2008, de 15 de Maio, alterado e republicado pelo Despacho n.º 8683/2011,
de 28 de Junho, na planificação das actividades de enriquecimento curricular
devem ser tidos em conta os recursos existentes na comunidade,
nomeadamente escolas de música, de teatro, de dança, clubes recreativos,
associações culturais e IPSS.
Nas situações de parceria, os recursos humanos necessários ao
funcionamento das actividades de enriquecimento curricular podem ser
disponibilizados por qualquer os parceiros.

É tudo quanto me cumpre informar,

A TÉCNICA SUPERIOR
Dr.ª Susana Maria Durana Valente

------- Depois de devidamente analisada a informação pelo senhor
Presidente da Câmara foi proposto que fosse revogada a deliberação
camarária tomada em reunião ordinária do dia vinte e sete de Julho do
presente ano sobre a abertura de procedimento por ajuste directo tendo em
vista as actividades de enriquecimento curricular para o ano de 2011/2012,
mais deliberando ainda celebrar protocolos entre o Município e a
Associação Juvenil de Freixo de Espada à Cinta - Juventude em
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Movimento e a Associação Recreativa e Cultural da Banda de Música de
Freixo de Espada à Cinta. ----------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
JUVENTUDE
EM
MOVIMENTO
–
PROTOCOLO
DE
COLABORAÇÃO FINANCEIRA: Pelo senhor Presidente da Câmara foi
presente uma minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a
Associação Juvenil de Freixo de Espada à Cinta – Juventude em
Movimento e que aqui se dá por integralmente transcrito ficando um
exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao livro de actas. ------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta de
protocolo em apreço. ----------------------------------------------------------------------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA BANDA DE
MÚSICA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO FINANCEIRA: Pelo senhor Presidente da Câmara foi
presente uma minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a
Associação Recreativa e Cultural da Banda de Música de Freixo de Espada
à Cinta e que aqui se dá por integralmente transcrito ficando um exemplar
do mesmo arquivado na pasta anexa ao livro de actas. ------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta de
protocolo 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,
Financeira e Social sete de Setembro do ano de 2011. --------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

