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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 oito de agosto 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 sete do mês de agosto do ano dois mil e doze que acusa o 

saldo disponível de: ---------------------------------------------------------------- 

 

Dotações Orçamentais – Noventa e quatro mil cento e oitenta e nove 

euros e cinquenta cêntimos.-------------------------------------------------------- 

 

Dotações não Orçamentais – Cento e trinta e cinco mil oitocentos e trinta 

e três euros e oitenta e oito cêntimos.--------------------------------------------- 

 

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar 

a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e cinco 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. -------------- 

------- O Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora absteve-se em virtude 

de não ter participado na reunião a que a mesma se reporta. ------------------- 
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01   - COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES 

 

 

------- Despacho datado do dia dois de agosto do presente ano que 

concedeu a licença especial do ruído à comissão de festas em honra de 

Nossa Senhora da Santa Cruz de Lagoaça. ------------------------------------ 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- Despacho datado do dia dois de agosto do presente ano que 

concedeu o licenciamento de atividades em lugares públicos à comissão 

de festas em honra de Nossa Senhora da Santa Cruz de Lagoaça. ------- 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- Despacho datado do dia dois de agosto do presente ano que 

concedeu a licença especial do ruído à Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento do Concelho de Freixo de Espada à Cinta. -------------- 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- Despacho datado do dia dois de agosto do presente ano que 

concedeu o licenciamento de atividades em lugares públicos à 

Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Concelho de Freixo 

de Espada à Cinta. ------------------------------------------------------------------ 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
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03 – OBRAS PARTICULARES 

 

 

PARA DELIBERAÇÃO FINAL 

 

 

------- De MARIA EMÍLIA CARAPUÇA BOTELHO, aditamento ao 

processo de obras número 100/2002 e cujo aditamento ao projeto de 

arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara realizada no dia 

30/05/2012. ---------------------------------------------------------------------------- 

------- Atenta a informação número cento e vinte e oito barra dois mil e 

doze, datada do dia vinte de julho 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. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- De ANA SOFIA ARAÚJO CALVÃO COSTA, para construção de 

uma habitação unifamiliar, sita na Rua do Carril, a que corresponde o 

processo de obras número 15/2011, e cujo projeto de arquitetura foi 

aprovado em reunião de Câmara realizada no dia 21/09/2011. ---------------- 

------- Atenta a informação número cento e vinte e nove barra dois mil e 

doze, datada do dia vinte de julho 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 



 Pág. 4 

 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
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. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 04 – AQUISIÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO – 

PROPOSTA: Pelo Senhor Vice- Presidente da Câmara foi apresentada 

uma proposta no sentido de se proceder a um ajuste direto nos termos da 

alínea a) do número um do artigo dezasseis e alínea a) do artigo vinte do 

Código dos Contratos Públicos, tendo em vista a aquisição dos transportes 

escolares para o ano letivo de 2012/2013, circuito especial – período da 

tarde para os 1º,2º e 3º ciclos.------------------------------------------------------- 

------- Mais, foi ainda proposto que fosse convidada a apresentar proposta a 

firma “Empresa António Augusto Santos, Limitada”. -------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos membros 

presentes, aprovar as propostas em apreço, bem como o respetivo caderno 

de encargos e o convite à apresentação de proposta. ---------------------------- 

 

------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou o seu 

impedimento legal em virtude de existirem laços familiares com os donos 

da empresa em questão, 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. ----- 
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------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – 

APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO – PROPOSTA: 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as peças do 

procedimento da aquisição em título referenciada. ------------------------- 

------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou o seu 

impedimento legal em virtude de existirem laços familiares com os donos 

da empresa em questão, 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. ----- 

 

 

------- CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE 

ARRUAMENTOS NA VILA – MELHORIA DA MOBILIDADE 

URBANA DAS AVENIDAS COMBATENTES DO ULTRAMAR E 

EMIGRANTE – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO - 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO – 

PROPOSTA: Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada uma 

proposta no sentido de se proceder a um ajuste direto nos termos da alínea 

a) do número um do artigo dezasseis e alínea a) do artigo vinte do Código 

dos Contratos Públicos, tendo em vista a aquisição de mobiliário urbano e a 

construção e grande reparação de arruamentos na Vila – melhoria da 

mobilidade urbana das Avenidas Combatentes do Ultramar e Emigrante.---- 

------- Mais, foi ainda proposto que fosse convidada a apresentar proposta a 

firma “Manuel Joaquim Caldeira, Lda.”------------------------------------------ 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as 

propostas em apreço, bem como o respetivo caderno de encargos e o 

convite à apresentação de proposta. ----------------------------------------------- 

 

 

------- CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE 

ARRUAMENTOS NA VILA – MELHORIA DA MOBILIDADE 

URBANA DAS AVENIDAS COMBATENTES DO ULTRAMAR E 

EMIGRANTE – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO - 

PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as 

peças do procedimento da aquisição em título referenciada. ------------------- 
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06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

 

------- VENDA AMBULANTE – RENOVAÇÃO DE CARTÃO: 

Presente um requerimento subscrito por Luís Filipe Pereira Ramalho dos 

Santos, residente no Município de Pinhel, solicitando que lhe seja renovado 

o cartão de vendedor ambulante para poder atuar nas feiras e mercados da 

área deste Município como vendedor de carnes verdes e secas. --------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão 

em apreço. -----------------------------------------------------------------------------  

 

 

------- VENDA AMBULANTE – RENOVAÇÃO DE CARTÃO: 

Presente um requerimento subscrito por Estácio do Nascimento Baldo 

Esteves, residente na Freguesia de Fornos deste Município, solicitando que 

lhe seja renovado o cartão de vendedor ambulante para poder atuar nas 

feiras e mercados da área deste Município como vendedor de pão e afins. – 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão 

em apreço. -----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 07 – EXPEDIENTE DIVERSO 

 

 

------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO DIVINO JESUS 

SENHOR DA RUA NOVA 2012 – PEDIDO DE 

DONATIVO/PATROCÍNIO: Presente uma missiva subscrita pelo 

presidente da Comissão de Festas em título referenciada solicitando apoio 

logístico por parte do Município, ou outro qualquer tipo de ajuda.------------ 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade prestar todo o apoio 

logístico necessário.------------------------------------------------------------------ 

  

 

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- PROPOSTA DE TERCEIRA ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2012: Pelo senhor 

Presidente da Câmara foi presente a terceira alteração ao Orçamento da 
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Receita para o ano de dois mil e doze 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 com a abstenção da Vereadora senhora Maria do Céu Quintas 

aprovar a alteração em apreço. ----------------------------------------------------- 

 

 

------- PROPOSTA DE TERCEIRA ALTERAÇÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2012: Pelo 

senhor Presidente da Câmara foi presente a terceira alteração ao Plano 

Plurianual de Investimentos para o ano de dois mil e doze 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 com a abstenção da Vereadora senhora Maria do Céu Quintas 

aprovar a alteração em apreço. ----------------------------------------------------- 

 

 

------- PROPOSTA DE SEGUNDA ALTERAÇÃO AO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2012: Pelo senhor 

Presidente da Câmara foi presente a terceira alteração ao Plano de 

Atividades Municipais para o ano de dois mil e doze 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 com a abstenção da Vereadora senhora Maria do Céu Quintas 

aprovar a alteração em apreço. ----------------------------------------------------- 

 

 

------- MANUAIS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 

2012/2013 – PROPOSTA: Presente a informação número duzentos e 

quarenta e cinco, datada do dia trinta e um de Julho do presente ano, 

subscrita pela Técnica Superior Dr.ª Telma Redondo, referente à aquisição 

dos manuais escolares para o ano letivo 2012/2013.---------------------------- 

------- Depois de devidamente analisada a referida informação a Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta em apreço.-------- 
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 ------- PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CEB – ANO 

LECTIVO 2012/2013 – INFORMAÇÃO: A Câmara Municipal tomou 

conhecimento da minuta do protocolo celebrado entre o Município de 

Freixo de Espada à Cinta, Agrupamento Vertical das escolas do Concelho 

de Freixo de Espada à Cinta e a Santa Casa da Misericórdia de Freixo de 

Espada à Cinta no âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento 

de Refeições Escolares aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. ----------- 

 

 

------- PROGRAMA DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR – ANO LECTIVO 2012-2013 – PROTOCOLOS - 

Presente a informação número duzentos e trinta e sete, datada do dia trinta 

de julho do presente ano, subscrita pela Técnica Superior Dr.ª Telma 

Redondo, referente ao assunto acima referenciado e sugerindo a renovação 

dos protocolos entre o Município e a Associação Juvenil de Freixo de 

Espada à Cinta - Juventude em Movimento e a Associação Recreativa e 

Cultural da Banda de Música de Freixo de Espada à Cinta. -------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------  MORADIAS DO DOURO INTERNACIONAL – ABERTURA 

DE CONTA – PROPOSTA: Presente uma informação, datada do dia oito 

de agosto do presente ano, subscrita pelo Técnico Superior de Relações 

Internacionais Dr. João Paulo Castanho, e que a seguir se transcreve. ------- 
 

Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

 

Face há crescente procura das Moradias do Douro Internacional, e 

dada a importância das centrais de reserva on-line como potenciadoras 

de uma maior taxa de ocupação, entendeu-se incluir as Moradias na 

Booking.com, a mais importante central de reservas do género. 

Neste contexto, por uma questão pragmática de quem processa 

reservas e de quem as recepciona, mas também para preencher alguns dos 

requisitos da Booking (onde se exige nº de NIB) propõe-se que seja criada 
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uma conta bancária autónoma que sirva única e exclusivamente as 

Moradias do Douro Internacional. 

  

É tudo quanto me cumpre informar. 

 

Freixo de Espada á Cinta, aos 8 de Agosto de 2012 

 

O Técnico Superior de Relações Internacionais 

(João Paulo Castanho) 

 

------- Depois de devidamente analisada a informação a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade a abertura da respetiva conta.--------------------- 

 

 

------- DIA 12 DE AGOSTO DE 2012- DIA INTERNACIONAL DA 

JUVENTUDE – PROPOSTA: Presente um oficio do Instituto Português 

do Desporto e Juventude, IP, solicitando a adesão deste Município ao dia 

Internacional da Juventude que se comemora no próximo dia 12 de Agosto 

do corrente ano, facultando a gratuitidade nos acessos aos serviços 

coordenados por esta instituição, para jovens com idades compreendidas 

entre os 12 e os 25 anos.------------------------------------------------------------ 

------- Depois de devidamente analisada a referida proposta a Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a entrada gratuita nas 

Piscinas Municipais, Ginásio e Museus.------------------------------------------- 

 

 

------- ARS – RESULTADO DA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DO 

ESTADO HIGIÉNICO DAS MÃOS E LOUÇA – TOMADA DE 

CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos 

relatórios de análise microbiológica do estado higiénico das mãos e louça. - 

 

 

------- ARS – RESULTADO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA 

ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO – FREGUESIA DE LIGARES – 

TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou 

conhecimento dos relatórios de análise da água da rede pública da 

Freguesia de Ligares. ---------------------------------------------------------------- 
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------- ARS - RESULTADO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA 

ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO – FREGUESIA DE FORNOS E 

POIARES – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal 

tomou conhecimento dos relatórios de análise da água da rede pública das 

Freguesias de Fornos e Poiares.----------------------------------------------------- 

 

 

------- ARS – RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA – 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. -------------------------- 

 

 

------- SIQ – LABORATÓRIO DE ANÁLISES – RELATÓRIOS DE 

ANÁLISE DA ÁGUA DA PISCINA MUNICIPAL DA CONGIDA  – 

TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou 

conhecimento dos relatórios de análise da água da Piscina Municipal da 

Congida. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- 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 quatro de agosto do ano de 2012. ------------------ 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 

 

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS 
 


