Pág. 1

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 cinco de julho 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 vinte e quatro do mês de julho do ano dois mil e doze que
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Duzentos e dezassete mil trezentos e noventa e
dois euros e vinte e um cêntimos. -------------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e sessenta e três mil duzentos e
noventa e um euros e quarenta e nove cêntimos. -------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no dia onze de julho 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 MARIA DA CONCEIÇÃO MORGADO PAULO, solicita
constituição de compropriedade para os prédios rústicos sitos em Vale de
Lodões e dois no Ribeiro da Macieirinha da Freguesia de Fornos com os
artigos 863, 1242 e 1277. ----------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e vinte e cinco barra dois mil e
doze, datada do dia doze de julho do presente ano, da Divisão Técnica de
Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade emitir parecer favorável a pretensão da requerente. ------------08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MOGADOURO – MOÇÃO –
PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente
uma moção enviada pela Assembleia Municipal de Mogadouro e que a
seguir se transcreve. -----------------------------------------------------------------Moção contra a retirada do helicóptero do INEM estacionado em Macedo
de Cavaleiros, apresentada pelo Grupo Municipal do PS
1. Considerando que as acessibilidades entre alguns Municípios do
Distrito de Bragança estão longe de responderem às necessidades
dos seus cidadãos em particular no que ao transporte de
emergência médica diz respeito;
2. Considerando que a presença do helicóptero do INEM estacionado
em Macedo de Cavaleiros foi negociada com o governo anterior em
conjunto com todos os Municípios do nosso Distrito;
3. Considerando que este meio aéreo de emergência médica serve cerca
de meio milhão de habitantes;
4. Considerando que o número de saídas efetuadas se traduziu em
inúmeras vidas salvas;
5. Considerando que este governo foi eleito com uma ampla maioria
neste Distrito e em particular no nosso Concelho de Mogadouro;
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A Assembleia Municipal de Mogadouro, vem desta forma exigir ao
Governo:
Que respeite e dignifique a população deste Distrito
Que não “encerre” o interior do País
Que o helicóptero do INEM seja mantido em Macedo de Cavaleiros
Grupo Parlamentar do PS
------- Depois de devidamente analisada a moção a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade concordar com o teor da mesma. ------------------------ 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 vinte e um de agosto do ano de 2012. ---------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

