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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 dezasseis 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 quinze do mês de maio do ano dois mil e doze que acusa o
saldo disponível de: -----------------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Quatrocentos mil oitocentos e quarenta e dois
euros e vinte e oito cêntimos. ------------------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e quatro mil quatrocentos e cinquenta
e sete euros e noventa cêntimos. --------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no dia dois de maio 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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02 – OBRAS PÚBLICAS
EMPREITADAS
------- “SISTEMA DE GESTÃO DE TRÁFEGO PARA A ESTAÇÃO
CENTRAL DE CAMIONAGEM” – APROVAÇÃO DA MINUTA DO
CONTRATO – PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar a minuta do contrato da empreitada em título
referenciada. -------------------------------------------------------------------------06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS

------- De VALDEMAR HUMBERTO LOPES, solicita prorrogação da
autorização para corte da via publica por mais um mês. ------------------------------ Atenta a informação número oitenta e cinco barra dois mil e doze,
datada do dia quinze de Maio do presente ano, da Divisão Técnica de
Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a pretensão em apreço, mas o Vereador senhor
António Eduardo Jorge Morgado manifestou na sua declaração de voto que
aprovava a prorrogação da autorização mas apenas por mais um mês. -------

------- De BRUNO ARMANDO BRITO MAIO, solicita prorrogação de
prazo para construção no lote n.º 19 do Loteamento Industrial de Freixo de
Espada à Cinta. ----------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número setenta e oito barra dois mil e doze,
datada do dia sete de Maio do presente ano, da Divisão Técnica de Obras,
Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
prorrogar o prazo de construção por mais um ano. ------------------------------

------- De JUNTA DE FREGUESIA DE LAGOAÇA, solicita autorização
para construção de um abrigo para paragem de autocarro. --------------------------- Atenta a informação número oitenta barra dois mil e doze, datada do
dia sete de Maio do presente ano, da Divisão Técnica de Obras, Urbanismo
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e Habitação a Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a
pretensão em apreço. -----------------------------------------------------------------

------- De JUNTA DE FREGUESIA DE LAGOAÇA, solicita isenção de
taxas para construção de um abrigo para paragem de um autocarro. --------------- A Câmara Municipal ao abrigo do artigo oitavo alínea f) do
Regulamento Geral de Taxas Municipais deliberou por unanimidade deferir
a pretensão em apreço. --------------------------------------------------------------

------- De ADÃO AGOSTINHO RIBEIRO DE MAGALHÃES E
MANUEL AUGUSTO MARTINS, solicitam conversão em regime de
propriedade horizontal para a habitação sita na Rua do Forno (Pedro
Mateus) desta Vila. ------------------------------------------------------------------------ Atenta a informação número oitenta e dois barra dois mil e doze,
datada do dia dez de Maio do presente ano, da Divisão Técnica de Obras,
Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
dos membros presentes deferir a pretensão em apreço. ------------------------------- O Vereador senhor António Eduardo Jorge Morgado, declarou o seu
impedimento legal em virtude de ter vendido uma parte deste imóvel ao
senhor Manuel augusto Martins, 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. ----------- VENDA AMBULANTE – CONCESSÃO DE CARTÃO: Presente
um requerimento subscrito por Janina da Conceição Almendra Pereira
Gaspar, residente na Freguesia e Município de Torre de Moncorvo,
solicitando que lhe seja concedida a autorização de venda ambulante para
poder atuar nas feiras e mercados da área deste Município como vendedora
de produtos hortícolas. --------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------
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08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
------- TRANSPORTES ESCOLARES – ATA DA REUNIÃO DO
CONSELHO CONSULTIVO DE TRANSPORTES ESCOLARES –
TOMADA DE CONHECIMENTO: Chegado a este ponto da ordem do
dia o senhor Presidente da Câmara ausentou-se da sala ficando os trabalhos
a ser conduzidos pelo senhor Vice-Presidente da Câmara Pedro Miguel de
Sá Mora, 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. ------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento da ata da reunião do
Conselho Consultivo de Transportes Escolares. ---------------------------------

------- RETIFICAÇÃO DA ATA N.º 09/2010 DA REUNIÃO DE
CÂMARA REALIZADA NO DIA 05/05/2010 – PROPOSTA: Pelo
senhor Presidente da Câmara Municipal foi apresentada uma proposta
verbal no sentido de se retificar a deliberação constante da ata n.º9 de
05/05/2010, relativa a informação prévia sobre a viabilidade de demolição
e construção de duas habitações geminadas no prédio sito na Rua Cabo do
Lugar da Freguesia de Lagoaça. ---------------------------------------------------------- Assim onde se lê “Atenta a informação número oitenta e quatro
barra dois mil e dez, datada do dia doze de Abril do presente ano, da
Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade indeferir a pretensão em causa” deve ler-se
“Atenta a informação número oitenta e quatro barra dois mil e dez, datada
do dia doze de Abril do presente ano, da Divisão Técnica de Obras,
Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
deferir a pretensão em causa”. --------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
de retificação. ------------------------------------------------------------------------------- DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL –
POSTO DE TURISMO – AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS –
INFORMAÇÃO – TOMADA DE CONHECIMENTO: Presente a
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informação número cento e quarenta e quatro, datada de dez de maio,
subscrita pela Técnica Superior Dr.ª Susana Valente e que a seguir se
transcreve. ----------------------------------------------------------------------------Cumpre-me informar V.Ex.a que em cumprimento da deliberação
da Assembleia Municipal tomada na sessão ordinária realizada no dia
vinte e sete de Fevereiro de 2012, relativa à desafetação do domínio
público, para o domínio privado disponível do Município de uma parcela
de terreno de 220 metros quadrados a confrontar a norte com Cabine
Elétrica Via Pública, sul com a Avenida do Emigrante, poente Fernando
José Vicente 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, foram no dia vinte e três de
Março de 2012 fixados nos locais de estilo editais, tendo sido o mesmo
publicado no Jornal Nordeste no dia vinte e sete de Março de 2012 a fim
de permitir a participação dos interessados.
Mais se informa que o prazo da audiência dos interessados
terminou no dia 10/05/2012, não tendo sido apresentada qualquer
sugestão ou reclamação.
É tudo quanto me cumpre informar.
A Técnica Superior
Dr.ª Susana Maria Durana Valente
------- Depois de devidamente analisada a informação a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade proceder à desafetação do domínio público para
o domínio privado do Município a parcela de terreno referenciado. ---------------- LOJA N.º 7 DO MERCADO MUNICIPAL – DECLARAÇÃO
DE IRC – INFORMAÇÃO – PROPOSTA: Presente a informação
número cento e quarenta e cinco, datada do dia dez de maio do presente
ano, subscrita pela Dr.ª Susana Valente e que a seguir se transcreve. -------Cumpre-me informar V.Ex.a que no dia 25 de Março de 2010, foi
celebrado entre o Município de Freixo de Espada à Cinta e o Projeto Fresno,
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Supermercados Limitada um Contrato de Utilização de Espaço relativo à
loja n.º 7 do edifício do mercado municipal.
De acordo com a cláusula 4ª, a utilização da loja n.º 7 ficou sujeita
ao pagamento do preço/tarifa de ocupação mensal no valor de 500,00€.
O preço/tarifa de ocupação é atualizado anualmente em função do
volume de negócios, passando para esse efeito a ser apresentado o Modelo
22 da Declaração de IRC, de acordo com a deliberação camarária tomada
na reunião do dia 21 de Setembro de 2009.
Até à presente data a firma Projeto Fresno, Supermercados
Limitada, não apresentou o modelo 22 da Declaração de IRC relativa ao
ano de 2011, apresentação essa, a que está obrigada a efetuar de acordo
com o n.º 2 da cláusula 4ª do contrato, e sem a qual não é possível
atualizar o montante do preço/tarifa.
Mais se informa que no ano de 2011 o valor do preço/tarifa não foi
alterado.
A fim de dar cumprimento ao contrato e à deliberação camarária
tomada na reunião do dia 21 de Setembro de 2009, sugiro a V.Ex.a que
se notifique a firma Projeto Fresno, Supermercados Limitada para
entregar o Modelo 22 da Declaração de IRC para se calcular o montante
do preço/tarifa que tem de ser aprovado pela Câmara Municipal, tendo
esse valor efeitos retroativos.
É tudo quanto me cumpre informar.
A Técnica Superior
Dr.ª Susana Maria Durana Valente
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a
informação em apreço. -------------------------------------------------------------------- VI MILHA URBANA CORRIDA DO DIA DE PORTUGAL –
FREIXO DE ESPADA À CINTA – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente
da Câmara Municipal foi presente a proposta de VI Milha Urbana Corrida
do Dia de Portugal – Freixo de Espada à Cinta, e que aqui se dá por
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integralmente reproduzida ficando um exemplar da mesma arquivada na
pasta anexa ao livro de atas. -------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar a proposta em apreço. ------------------------------------------- FEIRA DO LIVRO 2012 – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente
da Câmara Municipal foi presente uma proposta de realização da Feira do
Livro 2012 e que aqui se dá por integralmente reproduzida ficando um
exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. --------------------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar a proposta em apreço. -------------------------------------

------- RESOLUÇÃO DO CONSELHO GERAL DA ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PROPOSTA: A
Câmara Municipal tomou conhecimento da resolução tomada no Conselho
Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses. --------------------

------- PROCEDIMENTO CONCURSAL DE CONCESSÃO E
EXPLORAÇÃO DO BAR DA PRAIA FLUVIAL DA CONGIDA –
NOMEAÇÃO DE JÚRI – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da
Câmara Municipal foi apresentada uma proposta verbal no sentido de
nomear o júri para o procedimento concursal de concessão e exploração do
Bar da Praia Fluvial da Congida que será o seguinte: --------------------------------- Membros efetivos: ------------------------------------------------------------------ Eng. José Carlos Fernandes; ------------------------------------------------------ Dr.ª Susa Maria Durana Valente; ------------------------------------------------- Eng. Paulo Alexandre Araújo Calvão; ------------------------------------------- Membros suplentes: ---------------------------------------------------------------- Fernando Augusto Xambre Pires; ------------------------------------------------ Susana de Fátima Patarra Manso Madeira. ------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------
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------- ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA BANDA DE
MÚSICA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – VOTO DE
LOUVOR – PROPOSTA: Pelo senhor Vereador António José Gaspar
Morgado foi apresentado um voto de louvor à Associação Recreativa e
Cultura da Banda de Música de Freixo de Espada à Cinta pelo lançamento
do seu trabalho discográfico. ------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de
louvor 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.

------- Edifício dos Paços do Concelho e Divisão Administrativa,
Financeira e Social trinta e um de Maio do ano de 2012. -----------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

