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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 seis de dezembro 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 dezembro do ano dois mil e doze
que acusa o saldo disponível de: --------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Duzentos e cinquenta e dois mil duzentos e
sessenta e dois euros e setenta e dois cêntimos. ---------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e noventa e nove mil seiscentos e
setenta euros e sessenta cêntimos. ------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no dia treze de dezembro 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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- COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES

------- Despacho datado do dia catorze de dezembro do presente ano
que aprovou a nona alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de
dois mil e doze. ----------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia catorze de dezembro do presente ano
que aprovou a oitava alteração ao Plano Plurianual de Investimentos
para o ano de dois mil e doze. ----------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia catorze de dezembro do presente ano
que aprovou a quarta alteração ao Plano de Atividades Municipais
para o ano de dois mil e doze. ---------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com a abstenção da
Vereadora senhora Maria do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. -03 – OBRAS PARTICULARES

PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA

------- De VALDEMAR HUMBERTO LOPES, aditamento ao projeto
inicial de construção de duas habitações unifamiliares geminada, sitas na
Rua do Cabo do Lugar da Freguesia de Lagoaça, a que corresponde o
processo de obra número oitenta e dois barra dois mil e dez. ------------------------ Atenta a informação número duzentos e setenta e oito barra dois mil
e doze, datada do dia seis de dezembro do presente ano, da Divisão Técnica
de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar o aditamento ao projeto de arquitetura em causa e
notificar o impetrante de que deverá requerer a aprovação dos projetos das
especialidades no prazo de seis meses, sob pena de caducidade, em
conformidade com o disposto nos números quatro e seis do artigo vinte do
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove
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de dezasseis de Dezembro, alterado e republicado pela Lei número sessenta
barra dois mil e sete de quatro de Setembro. ------------------------------------08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
------- REGULAMENTO DO FUNDO DE MANEIO – PROPOSTA:
Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta de
Regulamento do Fundo de Maneio do Município e que aqui se dá por
transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao
livro de atas. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
de regulamento em apreço. ---------------------------------------------------------

------- PROPOSTA DE REGULAMENTO DE SERVIÇO DE
ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS: Pelo senhor Presidente da Câmara
Municipal foi presente uma proposta de Regulamento de Serviço de
Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais e que
aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta
anexa ao livro de atas. --------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
de regulamento em apreço mais deliberando ainda submete-la à
consideração e votação da Digníssima Assembleia Municipal. --------------------- BRUNO ARMANDO BRITO MAIO – PEDIDO DE DISTRATE
DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA: Presente uma missiva do
Munícipe Bruno Armando Brito Maio, e que a seguir se transcreve. --------Eu, Bruno Armando Brito Maio, venho por este meio solicitar a
V/Exa. O distrate da escritura de compra e venda do lote n.º 19 do
loteamento industrial, por motivos de não me ser possível iniciar a
construção dentro do prazo que me foi estipulado.
Sem mais de momento e com os melhores cumprimentos
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Freixo de Espada à Cinta, 17 de dezembro de 2012
Bruno Armando Brito Maio
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de
distrate da escritura de compra e venda. ------------------------------------------------ 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 quatro de janeiro do ano de 2013. --------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS

