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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 oito de novembro 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 sete do mês de novembro do ano dois mil e doze
que acusa o saldo disponível de: --------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Duzentos e noventa e três mil quatrocentos e
noventa e cinco euros e trinta e seis cêntimos. ----------------------------------Dotações não Orçamentais – Duzentos e oito mil e quarenta e oito euros e
sessenta e sete cêntimos. ------------------------------------------------------------------ APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no dia catorze de novembro 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. -------------01 – COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES
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------- Despacho datado do dia quinze de novembro do presente ano
que aprovou a sétima alteração ao Orçamento da Despesa para o ano
de dois mil e doze. ------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

04– AQUISIÇÕES DIVERSAS
------- “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA A
ESTAÇÃO CENTRAL DE CAMIONAGEM DE FREIXO DE
ESPADA À CINTA” – ADJUDICAÇÃO – PROPOSTA: Presente para
efeitos de adjudicação a aquisição de equipamento e mobiliário para a
estação central de camionagem de Freixo de Espada à Cinta, acompanhada
do relatório final de adjudicação elaborado nos termos do artigo cento e
vinte e cinco do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei
número dezoito barra dois mil e oito, de vinte e nove de Janeiro. ------------------- Depois de devidamente analisado, o relatório final de adjudicação a
Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com o mesmo e
consequentemente adjudicar a aquisição em apreço à firma
NORDESTEMÓVEL, pelo valor de trinta e dois mil e seiscentos e noventa
e nove euros. -------------------------------------------------------------------------------- “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA A
ESTAÇÃO CENTRAL DE CAMIONAGEM DE FREIXO DE
ESPADA À CINTA” – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTATO –
PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a
minuta do contrato da aquisição em título referenciada. -----------------------08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

------- PROPOSTA DE TERCEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO
DA RECEITA PARA O ANO DE DOIS MIL E DOZE: Pelo senhor
Presidente da Câmara foi presente a terceira revisão 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 dos Vereadores senhor António Eduardo
Jorge Morgado e senhora Maria do Céu Quintas aprovar a revisão em
apreço, mais deliberando ainda submete-la à apreciação e votação da
digníssima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------

------- PROPOSTA DE TERCEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO
DA DESPESA PARA O ANO DE DOIS MIL E DOZE: Pelo senhor
Presidente da Câmara foi presente a terceira revisão ao Orçamento da
Despesa 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 dos Vereadores senhor António Eduardo
Jorge Morgado e senhora Maria do Céu Quintas aprovar a revisão em
apreço, mais deliberando ainda submete-la à apreciação e votação da
digníssima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------

------- PROPOSTA DE TERCEIRA REVISÃO AO PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE DOIS MIL
E DOZE: Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente a terceira revisão
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 dos Vereadores senhor António Eduardo
Jorge Morgado e senhora Maria do Céu Quintas aprovar a revisão em
apreço, mais deliberando ainda submete-la à apreciação e votação da
digníssima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------

------- PROPOSTA DE SEGUNDA REVISÃO AO PLANO DE
ATIVIDADES MUNICIPAIS PARA O ANO DE DOIS MIL E DOZE:
Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente a segunda revisão ao Plano
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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 dos Vereadores senhor António Eduardo
Jorge Morgado e senhora Maria do Céu Quintas aprovar a revisão em
apreço, mais deliberando ainda submete-la à apreciação e votação da
digníssima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------ MANUEL AUGUSTO FRADE – PEDIDO DE PAGAMENTO
DE REPARAÇÃO: Presente uma missiva do senhor Manuel Augusto
Frade que a seguir se transcreve. --------------------------------------------------No passado dia 29 de Outubro de 2012, cerca das 21 horas,
quando circulava no veículo marca Seat, matricula 19-JL-70, na
Avenida Do Emigrante, desta Vila, uma roda bateu num buraco, do que
resultou um rasgão no pneu dianteiro do lado direito.
Considerando que o incidente se deveu à ausência de sinalização,
solicito a V.Ex.a o pagamento da reparação que fui obrigado a efetuar.
Pede deferimento
Com os melhores cumprimentos
Manuel Augusto Frade
------- Seguidamente usou da palavra o Vereador senhor António Eduardo
Jorge Morgado que referiu: “Se os serviços camarários responsáveis pelos
arruamentos detetaram/confirmaram o problema, então devesse ressarcir o
Munícipe”. ---------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos membros
presentes deferir o pagamento da despesa requerida. --------------------------------- O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou o seu
impedimento legal em virtude de existirem laços familiares com o
requerente, 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
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um de quinze de Março e alterado pelo Decreto-Lei número seis barra
noventa e seis de trinta e um de Janeiro. ------------------------------------------

------- COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA DO PARTIDO
SOCIALISTA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – PEDIDO DE
CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL: Presente uma missiva
subscrita pelo Presidente da Comissão Política Concelhia do Partido
Socialista e que a seguir se transcreve. -------------------------------------------Vem por este meio a COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA DE
FREIXO DE ESPADA À CINTA, requerer o auditório municipal, com a
finalidade de se realizar no mesmo um plenário com os militantes do
Partido Socialista, no próximo dia 8 de Dezembro (sábado), pelas 20:30h,
pedíamos então a solicitação do mesmo, para se poder usar no referido
dia;
Sem mais assunto de momento
Cumprimentos
O Presidente da Comissão Política Concelhia
Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira
------- Solicitou de seguida a palavra o Vereador senhor António Eduardo
Jorge Morgado que referiu: “Somos contra a cedência por entendermos que
a solicitação em causa não se enquadra no artigo 2 do Regulamento do
Auditório Municipal. ---------------------------------------------------------------------- Caso o Partido Socialista solicitasse tal espaço para uma utilização
aberta ao público, como por exemplo, para a realização de um seminário ou
conferência sobre assuntos de interesse local, pois com certeza que não
seriamos contra essa utilização”. --------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade indeferir o pedido
de cedência do Auditório Municipal, com as abstenções do senhor
Presidente da Câmara Municipal, Vice-Presidente e Vereador António José
Gaspar Morgado. ---------------------------------------------------------------------
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------- PAEL – APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO PLANO DE
AJUSTAMENTO FINANCEIRO E DO PLANO DE REEQUILÍBRIO
FINANCEIRO – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara foi
presente para efeitos de aprovação todo o processo relativo ao PAEL
contendo as alterações fornecidas pela DGAL e que aqui se consideram por
transcritas ficando um exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao
livro de atas. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção
dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria
do Céu Quintas aprovar a proposta em apreço mais, deliberando ainda
submete-la à consideração e votação da Digníssima Assembleia Municipal.

------- INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO NO REQUERIMENTO
PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE REGISTO CRIMINAL –
TOMADA DE CONHECIMENTO: Presente a informação número
trezentos e quarenta e oito, datado do dia vinte e oito de Novembro do
presente ano, da Divisão Administrativa, Financeira e Social e que a seguir
se transcreve. -------------------------------------------------------------------------Com base na comunicação que se anexa e posterior conversa com as
entidades DSIC – DGAJ, informamos a Digníssima Câmara Municipal
que, com efeitos imediatos, o requerimento para obtenção de Certificado
de Registo Criminal passará a ser efetuado pelo Município como
intermediário, evitando assim as deslocações dos munícipes ao Tribunal
mais próximo para requerimento dos referidos certificado.
Para este efeito e, atendendo à entrada em funcionamento imediato, será
elaborado um Edital a afixar nos lugares públicos de estilo para
conhecimento da população do Concelho.
À consideração superior, de acordo com o disposto no n.º 1, do art.º 71.º,
da Lei 169/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------
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------- ARS – RELATÓRIOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO – FREGUESIA DE
MAZOUCO – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal
tomou conhecimento dos resultados das análises da água da freguesia de
Mazouco. ------------------------------------------------------------------------------------ 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 treze de dezembro do ano de 2012. ------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

