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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 treze de junho 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 doze do mês de junho do ano dois mil e doze que acusa o
saldo disponível de: -----------------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Duzentos e cinquenta e oito mil setecentos e
vinte e seis euros e setenta e cinco cêntimos. ------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e cinquenta e um mil e trinta e dois
euros e cinquenta e um cêntimos. --------------------------------------------------

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no dia trinta 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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- COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES

------- Despacho datado do dia quatro de junho do presente ano que
concedeu a licença especial do ruído a Domingos Alberto Canadas. ----------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia quatro de junho do presente ano que
deferiu o licenciamento de atividade em lugares públicos a Domingos
Alberto Canadas. ------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho que aprovou a ampliação do Centro de Dia de Fornos,
transformação em Centro de Dia e Lar de Idosos. --------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho que aprovou as obras de conservação da Capela de
Nossa Senhora dos Remédios solicitada pela Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de São Miguel de Freixo de Espada à Cinta. --------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho que aprovou as obras de conservação da Capela de
Santo António solicitada pela Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de São Miguel de Freixo de Espada à Cinta. --------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------
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------- Despacho que aprovou a ampliação e remodelação do Lar de
Idosos de Freixo de Espada à Cinta solicitado pela Santa Casa da
Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta. ------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos membros
presentes ratificar o despacho em apreço. ---------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou o seu
impedimento legal em virtude de fazer parte dos órgãos sociais da Santa
Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta 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. ---------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia quatro de junho do presente ano que
aprovou a segunda alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de
dois mil e doze. ---------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção
dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhor Maria do
Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. -------------------------------------

------- Despacho datado do dia quatro de junho do presente ano que
aprovou a segunda alteração ao Plano Plurianual de Investimentos
para o ano de dois mil e doze. ---------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção
dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhor Maria do
Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. -------------------------------------

------- Despacho datado do dia quatro de junho do presente ano que
aprovou a primeira alteração ao Plano de Atividades Municipais para
o ano de dois mil e doze. -----------------------------------------------------------
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção
dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhor Maria do
Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. ------------------------------------03 – OBRAS PARTICULARES

PARA DELIBERAÇÃO FINAL

------- De ALCIDO ANTÓNIO SOUSA, para reconstrução de um edifício
destinado a habitação sito na Curralada da Freguesia de Fornos, a que
corresponde o processo de obras número três barra dois mil e doze e cujo
projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara realizada no dia
oito de fevereiro do presente ano. -------------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e doze barra dois mil e doze,
datada do dia oito de junho 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 o
requerente que deverá requerer, no prazo de um ano a contar da data de
notificação do ato de licenciamento ou autorização a emissão do respetivo
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. ----------------------------------------------------------------------------06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS
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------- De SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FREIXO DE
ESPADA À CINTA, solicita isenção de taxas nas ligações da Estalagem
de Idosos e Unidade de Cuidados Continuados. --------------------------------------- A Câmara Municipal ao abrigo do artigo oitavo alínea f) do
Regulamento Geral de Taxas Municipais deliberou por unanimidade dos
membros presentes deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou o seu
impedimento legal em virtude de fazer parte dos órgãos sociais da Santa
Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta 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 – RENOVAÇÃO DE CARTÃO:
Presente um requerimento subscrito por Carlos Alberto Roca Carreiro,
residente na freguesia de Castelo Branco, município de Mogadouro,
solicitando que lhe seja renovado o cartão de vendedor ambulante para
poder atuar nas feiras e mercados da área deste Município como vendedor
de comércio a retalho de produtos n/alimentares. -------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- VENDA AMBULANTE – CONCESSÂO DE CARTÃO: Presente
um requerimento subscrito por Manuel Alves Vianez, residente na
freguesia de Mata de Lobos, município de Figueira de Castelo Rodrigo,
solicitando que lhe seja concedido o cartão de vendedor ambulante para
poder atuar nas feiras e mercados da área deste Município como vendedor
de comércio a retalho de produtos alimentares. ---------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
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------- PLANO DE LIQUIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS EM
ATRASO CONFORME ART.º 16º DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE
FEVEREIRO – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara foi
presente um plano de liquidação dos pagamentos em atraso conforme o
art.º 16º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, e que aqui se dá por
reproduzido ficando um exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao
livro de atas. --------------------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade, com a abstenção dos Vereadores senhor António Eduardo
Jorge Morgado e senhora Maria do Céu Quintas aprovar o plano de
liquidação em apreço, mais, deliberando ainda submeter a proposta à
apreciação e votação da Digníssima Assembleia Municipal. ------------------

------- CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO BAR DAS PISCINAS
COBERTAS MUNICIPAIS – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da
Câmara foi presente uma proposta de concessão da exploração do Bar das
Piscinas Cobertas Municipais e que aqui se dá por 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 bem como o respetivo programa de
concurso e caderno de encargos, mais deliberando ainda submeter a
proposta à apreciação e votação da Digníssima Assembleia Municipal. ----------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------- ARS – RELATÓRIOS DE ANÁLISES DA ÁGUA DA REDE
PÚBLICA – FREGUESIA DE MAZOUCO - TOMADA DE
CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos
relatórios de análise da água da rede pública da Freguesia de Mazouco. -----
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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 oito de junho do ano de 2012. ----------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

