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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 oito de Dezembro 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 sete do mês de Dezembro do ano dois mil e onze
que acusa o saldo disponível de: --------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Quatrocentos e três mil quinhentos e oitenta e
seis euros e vinte e um cêntimos. -----------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e oito mil seiscentos e oitenta e oito
euros e sessenta e três cêntimos. --------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a acta da reunião ordinária realizada no dia catorze de Dezembro 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
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------- Despacho datado do dia quinze de Dezembro do presente ano
que aprovou a décima alteração ao Orçamento da Despesa para o ano
de dois mil e onze. -------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia quinze de Dezembro do presente ano
que aprovou a quarta alteração ao Plano de Actividades Municipais
para o ano de dois mil e onze. ----------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia quinze de Dezembro do presente ano
que aprovou a oitava alteração ao Plano Plurianual de Investimentos
para o ano de dois mil e onze. ----------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia trinta de Novembro do ano de dois mil e
onze que concedeu o licenciamento de provas desportivas e
divertimentos públicos ao Município de Freixo de Espada à Cinta
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção da
Vereadora senhora Maria do Céu Quintas ratificar os três primeiros
despachos e por unanimidade o quarto. ------------------------------------------03 – OBRAS PARTICULARES
PARA DELIBERAÇÃO FINAL

------- De ISABEL DE JESUS MONTEIRO PIRES, para aprovação dos
projectos de especialidades referente ao processo de obras número vinte e
um barra dois mil e onze, cujo projecto de arquitectura foi aprovado em
reunião de Câmara realizada no dia dois de Dezembro do presente ano. ----------- Atenta a informação número cento e noventa e cinco barra dois mil e
onze, datada do dia vinte e sete de Dezembro do presente ano, da Divisão
Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade dos membros presentes deferir a pretensão em causa e
notificar a requerente que deverá requerer, no prazo de um ano a contar da
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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. --------------------------------------------------------- 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. -----------------------------------------------------------------------------

------- De MANUEL AUGUSTO ALVES TAVARES, para aprovação
dos projectos de especialidades (aditamento) referente ao processo de obras
número cento e vinte e nove barra dois mil e quatro e cujo projecto de
arquitectura foi aprovado em reunião de Câmara realizada no dia catorze de
Dezembro do presente ano. --------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e noventa e quatro barra dois mil
e onze, datada do dia vinte e sete de Dezembro 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 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
------- “FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS
INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL
DO MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA” –
ADJUDICAÇÃO – PROPOSTA: Presente para efeitos de adjudicação o
fornecimento em título referenciado, acompanhado 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 o fornecimento em apreço à firma UNIÓN
FENOSA COMERCIAL S.L. – SUCURSAL EM PORTUGAL, pelo valor
de cento e oito mil seiscentos e trinta e oito euros e cinquenta e um
cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS

------- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA
DE MAZOUCO – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS: Presente um
requerimento subscrito pela Associação em título referenciada solicitando a
isenção de taxas de horário de funcionamento. ---------------------------------------- A Câmara Municipal ao abrigo da alínea b) do artigo oitavo do
Regulamento Geral de Taxas Municipais deliberou por unanimidade deferir
a pretensão em apreço. -------------------------------------------------------------07 – EXPEDIENTE DIVERSO
------- INSTITUIÇÃO DESAFIO JOVEM – PEDIDO DE
DONATIVO: Presente uma missiva subscrita pelo Presidente da Direcção
da Instituição Desafio Jovem solicitando a atribuição de um subsídio por
parte do Município. ------------------------------------------------------------------------ Depois de devidamente analisada, a Câmara Municipal atendendo às
dificuldades financeiras, deliberou por unanimidade indeferir o pedido de
atribuição de subsídio. ---------------------------------------------------------------

------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE S. SEBASTIÃO DE
MAZOUCO – PEDIDO DE APOIO: Presente uma missiva da Comissão
de Festas em Honra de S. Sebastião de Mazouco solicitando a atribuição de
ajuda financeira bem como apoio logístico para a realização da supra citada
festividade. ----------------------------------------------------------------------------
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder todo o
apoio logístico necessário para a realização das festividades em Honra de
S. Sebastião da Freguesia de Mazouco. ------------------------------------------08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

------- COMUNICADOS DE GILBERTO PINTADO E COMISSÃO
POLÍTICA CONCELHIA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA DO
CDS-PP – TOMADA DE POSIÇÃO: Presente a informação número
trezentos e cinquenta e três, datada de vinte e nove de Novembro do ano de
dois mil e onze, da Divisão Administrativa, Financeira e Social e que a
seguir se transcreve. -----------------------------------------------------------------Analisadas as missivas enviadas ao Excelentíssimo Sr. Presidente
da Câmara Municipal por Gilberto Pintado e Comissão política Concelhia
de Freixo de Espada à Cinta do CDS-PP, datadas de 27 de Julho de 2011,
e analisado o comunicado proveniente da mesma Comissão Política
assinado por Gilberto Pintado, como Presidente dessa comissão Política,
datado de 28 de Julho de 2011, considera-se que os mesmos contêm
matéria difamatória, quer pela falsidade dos factos lá constantes quer
pela atitude abusiva de se exigir a demissão do Presidente da Câmara no
prazo de trinta dias, sob pena de denúncia junto dos Tribunais.
Considerando que o Sr. Presidente da Câmara já demonstrou a
sua posição perante tais factos em sede de Reunião Ordinária de Câmara
de 10/08/2011 e de Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de
30/09/2011 e atendendo que a apresentação de queixa-crime no
Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Torre de
Moncorvo contra os subscritores das supra mencionadas missivas
implicaria custos excessivos quer ao nível do tempo dispendido pelo Edil,
tempo esse precioso para investir nos assuntos da autarquia, quer a nível
económico, dado o valor considerável dos encargos judiciais, o que não se
compadece com a actual conjuntura económica, sendo certo que a
eventual condenação dos denunciados não compensaria tais sacrifícios
pessoais e financeiros, somos de parecer que o assunto em questão não
deverá ser levado às instâncias judiciais.
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Este é o nosso entendimento, decidindo Vossa Excelência conforme
tiver por conveniente.
A Técnica Superior
Dr.ª Susana Maria Durana Valente
A Advogada
Dr.ª Alexandrina Costa Gaspar
------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------

------- PROPOSTA DE DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO
MUNICIPAL: Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente a proposta
que a seguir se transcreve. ---------------------------------------------------------PROPOSTA DE DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL
Nos termos da alínea a) do n.º 6 do art.º 64º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, venho propor a
desafectação do domínio público municipal para o domínio
privado do Município de uma parcela de 220 metros quadrados
a confrontar a norte com Cabine Eléctrica Via Pública, sul
com Avenida do Emigrante, poente Fernando José Valente e
nascente Avenida do Emigrante, onde se encontra edificado o
Posto de Turismo de Freixo de Espada à Cinta, inscrito na
matriz predial de Freixo de Espada à Cinta sob o artigo
urbano 2614, construído por este Município em 1997.
A presente desafectação tem em vista a instrução de
uma candidatura destinada à integração do edifício numa
rede regional de turismo no âmbito da NUT III Douro, com o
objectivo de recuperar os espaços de promoção turística
tendo em vista uma melhor qualidade de oferta aos turistas.
Mais proponho ainda que a presente proposta seja
submetida à aprovação da Digníssima Assembleia Municipal.
Edifício dos Paços do Concelho de Freixo de Espada à
Cinta, 13 de Novembro de 2011.
O Presidente da Câmara Municipal
(José Manuel Caldeira Santos)
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- PROPOSTA DE DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO
ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE DOIS MIL E
ONZE: Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente uma
proposta de décima primeira alteração ao Orçamento da Despesa para o ano
de dois mil e onze e que aqui se á por integralmente transcrita ficando um
exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de actas. -------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade com a abstenção da Vereadora senhora Maria do Céu Quintas
aprovar a proposta. -------------------------------------------------------------------

------- PROPOSTA DE NONA ALTERAÇÃO AO PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE DOIS MIL
E ONZE: Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente uma
proposta de nona alteração ao Plano plurianual de Investimentos para o ano
de dois mil e onze e que aqui se á por integralmente transcrita ficando um
exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de actas. -------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade com a abstenção da Vereadora senhora Maria do Céu Quintas
aprovar a proposta. -------------------------------------------------------------------

------- PROPOSTA DE QUINTA ALTERAÇÃO AO PLANO DE
ACTIVIDADES MUNICIPAIS PARA O ANO DE DOIS MIL E
ONZE: Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente uma
proposta de quinta alteração ao Plano de Actividades Municipais para o ano
de dois mil e onze e que aqui se á por integralmente transcrita ficando um
exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de actas. -------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade com a abstenção da Vereadora senhora Maria do Céu Quintas
aprovar a proposta. ------------------------------------------------------------------------- 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 onze de Janeiro do ano de 2012. ----------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

