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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 dois de Maio do ano de dois mil e doze, cuja
ata 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 trinta do mês de Abril do ano dois mil e doze que acusa o
saldo disponível de: -----------------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Cento e vinte e um mil e cinquenta e seis euros e
vinte e um cêntimos. ----------------------------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e trinta mil oitocentos e sessenta
euros e cinquenta e quatro cêntimos. ----------------------------------------------

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no dia dezasseis de Abril do ano de dois
mil e doze, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter sido
distribuída previamente a todos os membros do Executivo. --------------
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06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS

------- De FERNANDO ANICETO CANTEIRO, aditamento ao
processo de obras número trinta e oito barra dois mil e sete para construção
de uma habitação na Freguesia de Lagoaça. -------------------------------------------- Atenta a informação número setenta e três barra dois mil e doze,
datada do dia vinte e seis de Abril 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 PIRES, solicita alteração ao uso e
propriedade horizontal da fração A do prédio sito na Avenida Guerra
Junqueiro. ----------------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número setenta e seis barra dois mil e doze,
datada do dia trinta de Abril do presente ano, da Divisão Técnica de Obras,
Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------------------------

------- De ARMANDO GASPAR APOLINÁRIO, solicita destaque de
uma parcela de terreno no prédio rústico sito no Plames da Freguesia de
Ligares. -------------------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número setenta e cinco barra dois mil e doze,
datada do dia trinta de Abril do presente ano, da Divisão Técnica de Obras,
Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------------------------

------- De MARIA HELENA SANTOS MELO GUERRA PINHEIRO,
solicita destaque de uma parcela de terreno no prédio rústico sito na Cerca
da Freguesia de Freixo de Espada à Cinta. --------------------------------------------- Atenta a informação número setenta e quatro barra dois mil e doze,
datada do dia trinta de Abril do presente ano, da Divisão Técnica de Obras,
Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------------------------
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08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
------- CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2012 – INFORMAÇÃO –
TOMADA DE CONHECIMENTO: Presente a informação número cento
e vinte e cinco, datada do dia dezassete de Abril do presente ano, subscrita
pela Técnica Superior Dr.ª Telma Redondo, trazendo ao conhecimento do
órgão executivo que no âmbito do assunto em epígrafe não deu entrada no
município de Freixo de Espada à Cinta qualquer sobrescrito com trabalhos
concorrentes ao concurso de fotografia dois mil e doze. ----------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------ CONCURSO DE QUADRAS 2012 – INFORMAÇÃO –
TOMADA DE CONHECIMENTO: Presente a informação número cento
e vinte e quatro, datada do dia dezassete de Abril do presente ano, subscrita
pela Técnica Superior Dr.ª Telma Redondo, trazendo ao conhecimento do
órgão executivo que no âmbito do assunto em epígrafe não deu entrada no
município de Freixo de Espada à Cinta qualquer sobrescrito com trabalhos
concorrentes ao concurso de quadras dois mil e doze. -------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------ AMÂNDIO DOS SANTOS SEBASTIÃO – PROCESSO DE
CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 03/2012 – PROPOSTA DE DECISÃO:
Presente para efeitos de decisão, uma proposta de deliberação subscrita
pela Excelentíssima Autoridade Administrativa, que aqui se dá por
integralmente reproduzida ficando um exemplar da mesma arquivado na
pasta anexa ao livro de atas, propondo a aplicação de uma coima no
montante de cento e quarenta euros. ----------------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a proposta de deliberação em
apreço, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprová-la. ---------------- ADELINO ALEXANDRE LEONOR – PROCESSO DE
CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 04/2012 – PROPOSTA DE DECISÃO:
Presente para efeitos de decisão, uma proposta de deliberação subscrita
pela Excelentíssima Autoridade Administrativa, que aqui se dá por
integralmente reproduzida ficando um exemplar da mesma arquivado na
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pasta anexa ao livro de atas, propondo a aplicação de uma coima no
montante de cento e quarenta euros. ----------------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a proposta de deliberação em
apreço, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprová-la. ---------------- 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 dezassete de Maio do ano de 2012. ------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

