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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 Outubro 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 quatro do mês de Outubro do ano dois mil e onze que
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Quatrocentos e vinte e cinco mil setecentos e
trinta e quatro euros e treze cêntimos. --------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e vinte e quatro mil quinhentos e
setenta e um euros e noventa e um cêntimos. ------------------------------------

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a acta da reunião ordinária realizada no dia vinte e um de Setembro 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 trinta de Setembro do presente ano que
deferiu a constituição de compropriedade previsto no ponto um do
artigo cinquenta e quatro da Lei número sessenta e quatro barra dois
mil e três, de vinte e três de Agosto para o prédio rústico sito no Lugar
de Perdizes da Freguesia de Lagoaça com o artigo mil setecentos e
trinta e sete a Albertina de Jesus Nunes Varizo. ----------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------03 – OBRAS PARTICULARES

PARA DELIBERAÇÃO FINAL

------- De ANA MARGARIDA DIAS GARCIA, para construção de uma
habitação sita no Samiteiro desta Vila, a que corresponde o processo de
obras número catorze barra dois mil e onze e cujo projecto de arquitectura
foi aprovado em reunião de Câmara realizada no dia vinte e um de
Setembro do presente ano. ---------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e cinquenta e três barra dois mil e
onze, datada do dia quatro de Outubro do presente ano, da Divisão Técnica
de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a pretensão em causa e notificar a 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 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. ------------------------------------------------------------------------------
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06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS

------- De ANTÓNIO DE ABREU, solicita na qualidade de advogado de
herdeiros de Maria Alice Seara C. Matos F. Costa Couto, certidão de
compropriedade nos termos do artigo 54º da Lei n.º 64/2003, de 23 de
Agosto, para o artigo 1526. --------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e quarenta e três barra dois mil e
onze, datada do dia quinze de Setembro 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

------- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOLIDARIEDADE MÃOS
UNIDAS P. DAMIÃO – PEDIDO DE SUBÍDIO: Presente uma missiva
da Associação em título referenciada solicitando a atribuição de um
subsídio por parte do Município tendo em vista a luta contra a fome e a
pobreza em Portugal e no resto do Mundo. --------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade indeferir a pretensão tendo em conta a situação financeira do
Município. -----------------------------------------------------------------------------

------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
solicitando um apoio para as despesas tidas com a organização da festa de
Nossa Senhora dos Remédios. ------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos membros
presentes conceder um apoio no montante pecuniário de quatrocentos
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
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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
------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE –
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: Pelo senhor Vice-Presidente foi
presente um protocolo de colaboração a celebrar entre o Município e a
Direcção Regional de Cultura do Norte 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 em apreço. ------------------------------------

------- COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS DE LAGOAÇA 2011 – AGRADECIMENTO – TOMADA
DE CONHECIMENTO: Pelo senhor Vice-Presidente foi presente uma
missiva subscrita pelo senhor Presidente da Comissão de Festas em Honra
de Nossa Senhora das Graças de Lagoaça agradecendo o apoio logístico
inexcedível para a prática das várias actividades realizadas durante os
festejos bem como a presença dos membros do Executivo nos eventos de
promoção. ----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------ ANTÓNIO JÚLIO ESTÁCIO – VOTO DE PESAR: Foi
apresentado um voto de pesar colectivo pelo falecimento do funcionário do
Município António Júlio Estácio. --------------------------------------------------
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------- ARS – RELATÓRIOS DE ANÁLISES DA ÁGUA DA PISCINA
MUNICIPAL COBERTA - TOMADA DE CONHECIMENTO: A
Câmara Municipal tomou conhecimento dos resultados das análises da
água da Piscina Municipal Coberta. ----------------------------------------------------- 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. --------------------------

------- 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 e quatro de Outubro do ano de 2011. ---------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

