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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 dezassete de outubro 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 dezasseis do mês de outubro do ano dois mil e doze que 

acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------- 

 

Dotações Orçamentais – Quinhentos e oitenta e quatro mil e sete euros e 

nove cêntimos. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Dotações não Orçamentais – Cento e sessenta e nove mil quatrocentos e 

vinte e cinco euros e vinte cêntimos. ---------------------------------------------- 

 

 

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

a ata da reunião ordinária realizada no dia oito de outubro 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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 01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL 

DECISÕES 

 
 

------- Despacho datado do dia dez de outubro do presente ano que 

aprovou a quinta alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de 

dois mil e doze. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- Despacho datado do dia dez de outubro do presente ano que 

aprovou a quinta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 

o ano de dois mil e doze. -----------------------------------------------------------  
 

 

------- Despacho datado do dia dez de outubro do presente ano que 

aprovou a terceira alteração ao Plano de Atividades Municipais para o 

ano de dois mil e doze. ------------------------------------------------------------- 

 

 

------- Despacho datado do dia dez de outubro do presente ano que 

deferiu o pedido de destaque de uma parcela a Ana Sofia Araújo 

Calvão Costa. ------------------------------------------------------------------------ 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar os 

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

 

 

04– AQUISIÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA A 

ESTAÇÃO CENTRAL DE CAMIONAGEM DE FREIXO DE 

ESPADA À CINTA” – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA 

REUNIÃO DE 08/02/2012 QUE APROVOU A ABERTURA DE 

PROCEDIMENTRO POR AJUSTE DIRETO – PROPOSTA: Pelo 

senhor Presidente da Câmara foi apresentada uma proposta verbal no 

sentido de revogar a deliberação da reunião de oito de fevereiro do presente 

ano que aprovou a abertura de procedimento por ajuste direto para 
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aquisição de equipamento e mobiliários para a estação Central de 

Camionagem de Freixo de Espada à Cinta. --------------------------------------- 

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

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

 

 

------- “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA A 

ESTAÇÃO CENTRAL DE CAMIONAGEM DE FREIXO DE 

ESPADA À CINTA” – 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 para a Estação Central de Camionagem de Freixo de Espada à 

Cinta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

firma NORDESTEMOVEL. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

 08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA O 4.º TRIMESTRE DE 

2012 – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente uma 

proposta de Programação Cultural para o Quarto Trimestre de dois mil e 

doze e que aqui se dá como integralmente reproduzida ficando um 

exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. --------------- 

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

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

 

 

------- VI EDIÇÃO DA FESTA DAS SOPAS E MERENDAS – 

PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta 

para a VI Edição da Festa das Sopas e Merendas e que aqui se dá como 

integralmente reproduzida ficando um exemplar da mesma arquivado na 

pasta anexa ao livro de atas. -------------------------------------------------------- 
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

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

 

 

------- ARS – RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA – PRAIA 

FLUVIAL DA CONGIDA E DAS PISCINAS MUNICIPAIS 

DESCOBERTAS – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara 

Municipal tomou conhecimento dos resultados das análises da água da 

Praia Fluvial da Congida e das Piscinas Municipais Descobertas. ------------ 

 

 

------- 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 dois de novembro do ano de 2012. ------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 

 

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS 
 


