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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 vinte e dois 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 vinte e um do mês de agosto do ano dois mil e doze que
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Duzentos e oitenta e oito mil duzentos e trinta e
seis euros e cinquenta e três cêntimos. -------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e setenta e sete mil oitocentos e
sessenta e sete euros e sessenta e cinco cêntimos. ------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no dia oito de agosto 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 António Eduardo Jorge Morgado absteve-se em
virtude de não ter participado na reunião a que a mesma se reporta. ---------
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- COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES

------- Despacho datado do dia oito de agosto do presente ano que
concedeu a licença especial do ruído a Vitor Manuel da Costa Santos
(circo – animação de rua).----------------- ------------------------------------

------- Despacho datado do dia oito de agosto do presente ano que
concedeu o licenciamento de atividades em lugares públicos a Vitor
Manuel da Costa Santos (circo – animação de rua).-------------------------

------- Despacho datado do dia oito de agosto do presente ano que
concedeu a licença especial do ruído a Cláudio Graciano Torralvo
Ribeiro (circo Cláudio).------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia oito de agosto do presente ano que
concedeu o licenciamento de atividades em lugares públicos a Cláudio
Graciano Torralvo Ribeiro (circo Cláudio).----------------------------------

------- Despacho datado do dia dezasseis de agosto do presente ano que
ratificou uma declaração de interesse da candidatura protagonizada
pela Confederação dos Agricultores de Portugal a acolher o Centro de
Informação EUROPE DIRECT de Trás-os-Montes. ------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar os
despachos em apreço. ---------------------------------------------------------------04 – AQUISIÇÕES DIVERSAS
------- AQUISIÇÃO DE UM TRATOR – 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
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artigo dezasseis e alínea a) do artigo vinte do Código dos Contratos
Públicos, tendo em vista a aquisição de um trator. ------------------------------------ Mais, foi ainda proposto que fosse convidada a apresentar proposta a
firma BRAGANÇAUTO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA. --------------- 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. ---------------------------------- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UM TRATOR –
APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO – PROPOSTA:
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as peças do
procedimento para aquisição de equipamento para um trator. ----------------------- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UM TRATOR –
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 equipamento para
um trator. ------------------------------------------------------------------------------------ Mais, foi ainda proposto que fosse convidada a apresentar proposta a
firma BRAGANÇAUTO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA. --------------- 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. ---------------------------------- AQUISIÇÃO DE UM TRATOR – APROVAÇÃO DAS PEÇAS
DO PROCEDIMENTO – PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou
por unanimidade aprovar as peças do procedimento para aquisição de um
trator. ----------------------------------------------------------------------------------------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR –
ADJUDICAÇÃO – PROPOSTA: Presente para efeitos de adjudicação a
aquisição de serviços de transporte escolar, acompanhada do relatório final
de adjudicação elaborado nos termos do artigo cento e vinte e cinco do
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Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito
barra dois mil e oito, de vinte e nove de Janeiro, bem como da minuta do
respetivo contrato. ------------------------------------------------------------------------ Depois de devidamente analisados, o relatório final de adjudicação e
a minuta do contrato a Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos
membros presentes, concordar com os mesmos e consequentemente
adjudicar a aquisição em apreço à empresa ANTÓNIO AUGUSTO
SANTOS, LDA. ---------------------------------------------------------------------------- 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. ----05 – PESSOAL

------- JÚLIA MANUEL MATIAS PESSEGUEIRO MANSO
PINTADO – PROCESSO DISCIPLINAR – RELATÓRIO FINAL –
PROPOSTA: Presente o processo disciplinar referenciado sob o número
um barra dois mil e doze, mandado instaurar contra Júlia Manuel Matias
Pessegueiro Manso Pintado Assistente Técnica do Município de Freixo de
Espada à Cinta, por despacho do senhor Presidente da Câmara datado de
vinte e três de Abril de dois mil e doze, com fundamento no número dois
do artigo dez e alínea b) do artigo dezasseis da Lei 58/2008, de 9 de
Setembro que aprova o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que
Exercem Funções Públicas, por violação do dever de obediência. ------------------ Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal por escrutínio
secreto, deliberou por maioria, com três votos a favor e dois votos contra
aplicar a pena de multa no valor pecuniário de mil e sessenta e seis euros e
oitenta cêntimos. ---------------------------------------------------------------------
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06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS

------- De CONSTRUÇÕES GALAS PINTO, UNIPESSOAL LDA.,
solicita a dispensa da obrigatoriedade de construir no lote nº2 do
Loteamento Industrial de Freixo de Espada à Cinta, conforme previsto no
ponto 1 do artigo 4º do Documento Complementar à Escritura de Compra e
Venda.------------------------------------------------------------------------------------ Atenta a informação número cento e trinta e quatro barra dois mil e
doze, datada do dia seis de agosto do presente ano, da Divisão Técnica de
Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade indeferir a pretensão em apreço. -----------------------------------

------ COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO SENHOR DA RUA
NOVA DE FORNOS – LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES EM
LUGARES PÚBLICOS: Presente um requerimento da Comissão de
Festas em título referenciada solicitando o licenciamento de atividades em
lugares públicos. ---------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO SENHOR DA RUA
NOVA DE FORNOS – LICENÇA ESPECIAL DO RUÍDO: Presente
um requerimento da Comissão de Festas em título referenciada solicitando
a concessão da licença especial do ruído. ----------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
JUVENTUDE
EM
MOVIMENTO
–
PROTOCOLO
DE
COLABORAÇÃO FINANCEIRA – RENOVAÇÃO – PROPOSTA:
Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta de
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renovação do protocolo de colaboração financeira celebrado entre o
Município e a Associação Juvenil de Freixo de Espada à Cinta – Juventude
em Movimento, e que aqui se dá por integralmente transcrito ficando um
exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao livro de atas. --------------------- Depois de devidamente analisada a proposta de renovação do
protocolo de colaboração a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
dos membros presentes aprová-la. ------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António José Gaspar Morgado, declarou o seu
impedimento legal em virtude de fazer parte dos órgãos sociais da
Associação em referência, 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. ----------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA BANDA DE
MÚSICA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO FINANCEIRA – RENOVAÇÃO - PROPOSTA
Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta de
renovação do protocolo de colaboração financeira celebrado entre o
Município e a Associação Recreativa e Cultural da Banda de Música de
Freixo de Espada à Cinta e que aqui se dá por integralmente transcrito
ficando um exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao livro de atas.
------- Depois de devidamente analisada a proposta de renovação do
protocolo de colaboração a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
aprová-la. ------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
MEDIDATA.NET – CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA –
RENOVAÇÃO – PROPOSTA: Presente uma missiva da empresa
Medidata.Net informando que o contrato de manutenção Sigma celebrado
entre o Município e a Medidata.Net renova no próximo dia 31 de outubro e
que ao valor será acrescido 3,66% referente à taxa de inflação, passando o
valor a ser de 6.814,53 € + IVA. --------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------
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------- 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 seis de setembro do ano de 2012. --------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

