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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 cinco de fevereiro de dois mil e treze, 

cuja ata se encontra devidamente aprovada, foram tomadas as seguintes 

deliberações. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

------- No período de antes da ordem do dia solicitou a palavra o Vereador 

senhor António Eduardo Jorge Morgado que proferiu a seguinte 

intervenção. --------------------------------------------------------------------------- 

 
Assunto: Intervenção do senhor Presidente da Câmara sobre o Vereador 

senhor António Eduardo Jorge Morgado.  

 

Exmo. Senhor, Conselheiro e “pai” de todos os Freixenistas. 

Apesar de não ter estado presente na pretérita sessão da Assembleia 

Municipal, e assim não lhe poder ter agradecido em tempo oportuno, não 

posso deixar de o fazer agora, dizendo-lhe quão grata é a minha 

felicidade ao saber que dos seus lábios brotaram insultos à minha pessoa. 

Sensibiliza-me a sua preocupação em relação à minha economia 

doméstica e fico triste, por saber que V. Exa. fica triste por eu não ser seu 

opositor ao lugar de Presidente da Câmara nas eleições de 2013. 

Mas no meio de toda a consideração que V. Exa. nutre pela minha 

humilde e comodista pessoa, e que apesar de todos estes defeitos continua 

a nutrir, o que me engrandece, há contudo uma coisa que me assusta: 
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que V. Exa. faça descer, como é habitual, a discussão política nas sessões 

da Assembleia Municipal ao mais baixo que se possa imaginar com os 

seus discursos enfadonhos típicos de qualquer ditador, em que dá 

conselhos, opina sobre as vidas de cada um, humilha e distribui bênçãos, 

qual Senador em fim de carreira. V. Exa. nestas suas tiradas filosóficas 

tem provado que não ocupa o cargo de Presidente da Câmara Municipal, 

mas que o cargo em si é a sua pessoa. 

Para a história, onde numa Assembleia Municipal usa a palavra 

como Presidente da Câmara para falar de mim em termos pessoais, nas 

minhas costas, fica a minha grande gargalhada de desprezo, o seu 

ridículo e a passividade do senhor Presidente da Assembleia Municipal 

que lhe permite fazer do palanque duma Assembleia uma mesa de café, 

tenho dito. 

 

------- Seguidamente usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

Municipal que referiu: “Relativamente à intervenção do senhor Vereador 

quero dizer-lhe o seguinte: A minha intervenção na Assembleia Municipal 

foi uma intervenção que foi motivada, efetivamente, sempre praticamente 

pelos mesmos factos, aliás eu digo e já disse várias vezes, que não se 

aprende com os erros, o PSD faz questão nas reuniões de Câmara e nas 

Assembleias Municipais de se remeter ao silêncio e depois vem através do 

site mostrar discordância, muitas vezes gozar com situações, que levam a 

que o Presidente da Câmara tenha que intervir, quer seja nas reuniões de 

Câmara, quer seja nas Assembleias Municipais que são os locais próprios e 

certos para o debate politico. ------------------------------------------------------- 

------- Relativamente à questão do senhor Vereador eu compreendo a sua 

posição mas, não a posso tolerar porque em política as coisas funcionam 

desta forma, se eventualmente fosse eu a abandonar o que os senhores 

diriam, com toda a certeza, iriam ironizar e fazer aquilo que sempre fazem 

através do site, ou mesmo através da linguagem do dia-a-dia de que estaria 

a abandonar porque de facto não teria condições para continuar, ou que, 

eventualmente, teria uma situação incomportável. ------------------------------ 

------- Tem que compreender que, neste caso, não sou eu que abandonei e 

portanto quem abandonou foi o senhor Vereador e de quanto ao que eu 

disse na Assembleia, eu não o insultei, aliás refuto essa situação de que o 

insultei. Não, aquilo que eu disse foi que não havia projeto, porque se 

houvesse projeto, com toda a certeza que, o senhor quereria dar-lhe 
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continuidade e que sem dúvida, tem que perceber que nós tiramos as 

ilações que entendemos e que queremos e politicamente tudo vale porque, 

sem duvida, aquilo que nos leva a perceber a sua partida, pelo menos em 

relação à candidatura ao primeiro lugar, leva-nos a entender que de facto, 

se calhar hoje, tem condições de vida melhores do que de facto o lugar de 

Presidente da Câmara lhe dava, porque o lugar de Presidente da Câmara 

tem baixado em termos de remuneração bastante e portanto, se calhar, essas 

serão as razões que, possivelmente o fizeram abandonar. Portanto quem 

abandonou foi o senhor não fomos nós, tem que entender que tem que arcar 

com essa responsabilidade e, de facto, aquilo que dissemos é que não havia 

projeto, aquilo que pretendia era ser Presidente da Câmara e a 

continuidade, o caminho esse não existia, porque se existisse quando uma 

pessoa está determinada a vencer, quando tem vontade de vencer e de dar 

pelos outros aquilo que eventualmente precisam, não desiste, continuamos, 

não fugimos e portanto com toda a certeza tem que entender que nós aquilo 

que fizemos foi criticar a clara situação de abandono. -------------------------- 

------- Portanto, não houve insultos, aliás insulto é aquela intervenção que o 

senhor está a fazer chamando-me conselheiro e “pai”. Não sou conselheiro 

nem “pai”, eu sou é um trabalhador nato que ando aqui há vinte anos a 

trabalhar voluntariamente para instituições que, falam por mim e portanto 

não terei muito que me cansar para ter que fazer valer as minhas posições e 

as minhas diferenças.----------------------------------------------------------------- 

------- Depois, quando diz que a minha intervenção foi de baixo nível e de 

um ditador, sinceramente, quem nos conhece aos dois sabe perfeitamente 

que se calhar se há pessoa que se identifica mais com a ditadura será o 

senhor, eu de maneira nenhuma, refuto essa posição, era praticamente uma 

criança quando entrei na política, tenho por princípio ouvir os outros, aliás 

descentralizo, o motivo dessa situação vê-se através dos Vereadores, cada 

um tem as suas atribuições, se eventualmente mais coisas não têm para 

decidir é porque muitas vezes eles não as utilizam, ou não estão 

disponíveis, porque de facto também têm bastantes situações a resolver e 

portanto, eles estão aqui e podem ser testemunhas que eu não sou uma 

pessoa que faço valer só as minhas posições, muitas vezes apresento os 

problemas, debatemo-los e cedo, cedo nos locais onde lidero. Confundir a 

capacidade de decisão com ditadura isso se calhar é que é de baixo nível e é 

que é de pessoas que eventualmente não vêm porque não querem ver. Há 

uma barreira que não vos deixa ver, cegam naquilo e depois com certeza 

que são forçados a tomar estas atitudes e usarem as palavras que o senhor 

Vereador aqui transmitiu. ----------------------------------------------------------- 
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------- Portanto, aquilo que lhe quero dizer é assim, se eventualmente ficou 

chateado, ou ficou triste, o problema é seu, os erros políticos pagam-se e o 

senhor está a cometer um erro politico que, eventualmente, tem que saber 

explicar à população porque ela, com toda a certeza, não o vai entender, 

como é que o senhor Vereador se apresenta às eleições e só porque perdeu 

a primeira vez abandona, vai embora, aliás eu poderia ter sido mais 

violento nas palavras se, utilizasse palavras dos seus colaboradores porque 

as conheço, sei quais são, aos balcões dos cafés o que lhe chamam, e agora 

passo a citar e passo-lhe a dizer, que lhe chamam traidor, portanto acho que 

isso é importante o senhor ficar a saber dessas coisas que é para que não 

pense que se calhar do lado do Presidente da Câmara é que vem o pior 

ataque, não, o senhor tem os problemas no seu partido, e de facto, são os 

seus colaboradores, aqueles que eventualmente acreditaram em si que às 

mesas do café e aos balcões do café dizem, “agora este traidor abandonou-

nos”, é essa a situação e portanto fica a saber dela. ----------------------------- 

------- Quanto ao cargo de Presidente da Câmara, sim senhor, eu sou o 

Presidente da Câmara eleito e de pleno direito. Tenho demonstrado que 

efetivamente sou um Presidente da Câmara capaz, tenho tido a capacidade 

de programar as coisas de as abraçar com muita determinação, o que levou 

a que de facto todos estes projetos, que são muitos, e que se calhar custou 

muito mais a ouvir de facto aquele rol de projetos do qual eu sou culpado 

do que praticamente tudo o resto porque, sinceramente, quem trabalhou e 

quem fez o trabalho tem hoje a tarefa facilitada de poder descansadamente 

ir a qualquer lado, ainda ontem fui a Lagoaça, por exemplo, e vejo o 

reconhecimento das pessoas, não estou preocupado minimamente com 

quem é o candidato, nem com quem não é o candidato do PSD. --------------  

------- Quero aproveitar esta reunião para dar os parabéns à senhora 

Vereadora, isto de facto se já é candidata, li no jornal que ainda não estava 

homologada mas julgo que será, oxalá que tudo corra bem, da minha parte, 

como sempre, terei o cuidado de não ferir suscetilidades de ninguém e 

portanto farei uma campanha que justifique a nossa amizade e o nosso 

conhecimento, acho que não fará sentido de outra forma, é claro que 

responderemos às provocações de que formos alvo, isso terá que ser 

sempre entendido dessa forma, é tudo quanto lhe tenho a dizer senhor 

Vereador”. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ORDEM DO DIA 
 



 Pág. 5 

 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal 

tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de 

tesouraria do dia vinte e dois do mês de fevereiro do ano dois mil e treze 

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

 

 

Dotações Orçamentais – Duzentos e sete mil quatrocentos e sete euros e 

quinze cêntimos. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Dotações não Orçamentais – Duzentos e oito mil trezentos e sessenta e 

oito euros e cinquenta e três cêntimos. -------------------------------------------- 

 

 

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

a ata da reunião ordinária realizada no dia seis de fevereiro do ano de dois 

mil e treze, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter sido 

distribuída previamente a todos os membros do Executivo. -------------- 

------- O Vereador senhor António José Gaspar Morgado absteve-se em 

virtude de não ter participado na reunião a que a mesma se reporta. --------- 

 

 

 01 – COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES 

 

 

------- Despacho datado do dia vinte e dois de fevereiro do presente ano 

que concedeu o licenciamento de provas desportivas à Comissão de 

Festas em Honra de Nossa Senhora das Graças de Lagoaça. -------------- 

 

 

------- Despacho datado do dia trinta e um de agosto do ano de dois mil 

e doze que concedeu à firma Jaime Nogueira 6 Filhos, Lda., a 

prorrogação de prazo a título gracioso por mais três meses para a 

empreitada “Estação Central de Camionagem de Freixo de Espada à 

Cinta (Posto de Chegada e Correspondência). ----------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que este assunto 

apenas é agora ratificado pelo facto de, por lapso, ter sido arquivado 

numa outra pasta, e ter sido detetado agora pelo facto de se estar a 

proceder a uma reformulação da candidatura ao financiamento 

comunitário ON.2. ------------------------------------------------------------------ 
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar os 

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

 

 

 02 – OBRAS PÚBLICAS 

 

EMPREITADAS 

 

 

------- “RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO QUARTEL 

DA GUARDA FISCAL PARA QUARTEL DA GNR” – 

APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO – PROPOSTA: A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de 

execução da empreitada em título referenciada. ---------------------------------  

 

 

------- “RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO QUARTEL 

DA GUARDA FISCAL PARA QUARTEL DA GNR” – 

APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO – PROPOSTA: 
Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as peças do 

procedimento da empreitada em título referenciada. ----------------------------  

 

 

------- “RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO QUARTEL 

DA GUARDA FISCAL PARA QUARTEL DA GNR” – ABERTURA 

DE PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO – PROPOSTA: 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada uma proposta verbal no 

sentido de se proceder à abertura de procedimento por concurso público 

nos termos da alínea b) do número um do artigo dezasseis e alínea b) do 

artigo dezanove do Código dos Contratos Públicos, tendo em vista a 

recuperação e adaptação do antigo quartel da Guarda Fiscal para quartel da 

GNR. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

em apreço bem como o respetivo programa de concurso e caderno de 

encargos. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- “RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO QUARTEL 

DA GUARDA FISCAL PARA QUARTEL DA GNR” – NOMEAÇÃO 
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DO JÚRI DO CONCURSO – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da 

Câmara Municipal foi apresentada uma proposta verbal no sentido de 

nomear o júri para  a empreitada em título referida e que será o seguinte: --- 

------- Membros efetivos: ------------------------------------------------------------ 

------- Eng. José Carlos Fernandes; ------------------------------------------------ 

------- Eng. Paulo Alexandre Araújo Calvão; ------------------------------------- 

------- Susana de Fátima Patarra Manso Madeira. ------------------------------- 

------- Membros suplentes: ---------------------------------------------------------- 

------- Fernando Augusto Xambre Pires; ------------------------------------------ 

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

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

 

 

 03 – OBRAS PARTICULARES 

 

PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA 

 

 

------- De ARMANDO ESTRELA DO NASCIMENTO, para ampliação 

de uma habitação unifamiliar, sita no Bairro do Samiteiro desta Vila a que 

corresponde o processo de obras número vinte e cinco barra dois mil e 

doze. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Atenta a informação número quarenta e dois barra dois mil e treze, 

datada do dia vinte e dois de fevereiro do presente ano, da Divisão Técnica 

de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o 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 

de dezasseis de Dezembro, alterado e republicado pela Lei número sessenta 

barra dois mil e sete de quatro de Setembro. ------------------------------------- 

 

 

 04 – AQUISIÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE 

“RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO QUARTEL DA 
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GUARDA FISCAL PARA QUARTEL DA GNR” – 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 elaboração do projeto de execução de 

Recuperação e Adaptação do Antigo Quartel da Guarda Fiscal para Quartel 

da GNR. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

firma MULTILAYER. -------------------------------------------------------------- 

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

 

 

------- ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE 

“RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO QUARTEL DA 

GUARDA FISCAL PARA QUARTEL DA GNR” – APROVAÇÃO 

DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO – PROPOSTA: A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar as peças do procedimento da 

elaboração do projeto de execução em título referenciado. -------------------- 

 

 

------- “AQUISIÇÃO DE UM TRATOR” – APROVAÇÃO DA 

MINUTA DO CONTRATO – PROPOSTA: A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato da aquisição em 

título referenciada. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UM TRATOR” – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – PROPOSTA: A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato 

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

 

 

------- “FESTA DAS AMENDOEIRAS EM FLOR 2013” – 

ANIMAÇÃO MUSICAL E CULTURAL – ADJUDICAÇÃO – 

PROPOSTA: Presente para efeitos de adjudicação a aquisição de 

animação musical e cultural para a Festa das Amendoeiras em Flor 2013, 
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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 

TRAZMUSICA, pelo valor de trinta e cinco mil euros. ------------------------ 

 

 

------- “FESTA DAS AMENDOEIRAS EM FLOR 2013” – 

ANIMAÇÃO MUSICAL E CULTURAL – APROVAÇÃO DA 

MINUTA DO CONTRATO – PROPOSTA: A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato da aquisição em 

título referenciada. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- “FESTA DAS AMENDOEIRAS EM FLOR 2013” – ALUGUER 

DE STANDS E EQUIPAMENTO DIVERSO – ADJUDICAÇÃO – 

PROPOSTA: Presente para efeitos de adjudicação a aquisição de aluguer 

de stands e equipamento diverso para a Festa das Amendoeiras em Flor 

2013, 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 

MODELSTAND, pelo valor de cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta 

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

 

 

------- “FESTA DAS AMENDOEIRAS EM FLOR 2013” – ALUGUER 

DE STANDS E EQUIPAMENTO DIVERSO – APROVAÇÃO DA 

MINUTA DO CONTRATO – PROPOSTA: A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato da aquisição em 

título referenciada. ------------------------------------------------------------------- 
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------- “FESTA DAS AMENDOEIRAS EM FLOR 2013” – 

PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO – ADJUDICAÇÃO – PROPOSTA: 

Presente para efeitos de adjudicação a aquisição de promoção e divulgação 

para a Festa das Amendoeiras em Flor 2013, 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 IMEDIÁTICO, 

pelo valor de treze mil euros. ------------------------------------------------------- 

 

 

------- “FESTA DAS AMENDOEIRAS EM FLOR 2013” – 

PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO – PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a minuta do contrato da aquisição em título 

referenciada. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- LAURA DO NASCIMENTO PIRES – PETIÇÃO: Presente uma 

missiva da senhora Laura do Nascimento Pires que a seguir se transcreve. – 

 
 Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, senhor Vereador e 

restantes Autarcas. 

 Venho por este meio apresentar as minhas discordâncias pelo que 

passo a citar: 

 Junto ao meu jazigo e ao do senhor Presidente existem dois ciprestes 

que em certos dias são poleiro de centenas de pássaros que pernoitam 

neles e fazem as suas necessidades nas duas campas que já citei. 

 Perante esta situação não é justo continuarmos a estar condenados 

a ser uns escravos da passarada. 

 A limpeza das campas cada vez se torna mas difícil e dispendiosa. 
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 Além disto estes ciprestes não se encontram encostados a uma 

parede de suporte e podem cair a qualquer momento e provocar grandes 

estragos. 

 Penso que estes ciprestes ali nasceram e cresceram e não estão 

enquadrados no contexto urbanístico pois estão no meio e num lugar 

onde poderia estar mais uma campa. 

 Espero que este assunto seja apreciado por quem de direito e que 

tenha a melhor resolução dentro dos parâmetros normais e sem 

continuarmos a ser prejudicados como temos sido até agora. 

 Subscrevo-me com toda a consideração, 

 

Laura Pires 

 

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

deliberou por unanimidade solicitar um parecer sobre o assunto à Divisão 

Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, para posterior tomada de 

decisão. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- CONCURSO DE QUADRAS AMENDOEIRAS EM FLOR 2013 

– ABERTURA DE CONCURSO – NOMEAÇÃO DE JÚRI - 

PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara foi apresentada uma 

proposta verbal no sentido de nomear o júri do concurso em referência que 

será constituído pelos seguintes membros, bem como proceder à abertura 

do respetivo concurso. --------------------------------------------------------------  

------- Vereador António José Gaspar Morgado; --------------------------------- 

------- Dr. João Paulo Castanho; ---------------------------------------------------- 

------- Dr.ª Telma Maria Neto Redondo. ------------------------------------------  

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

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

 

 

------- CONCURSO DE FOTOGRAFIA AMENDOEIRAS EM FLOR 

2012 – ABERTURA DE CONCURSO – NOMEAÇÃO DE JÚRI - 

PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara foi apresentada uma 

proposta verbal no sentido de nomear o júri do concurso em referência que 
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será constituído pelos seguintes membros, bem como proceder à abertura 

do respetivo concurso. --------------------------------------------------------------  

------- Vereador António José Gaspar Morgado; --------------------------------- 

------- Dr. João Paulo Castanho; ---------------------------------------------------- 

------- Dr.ª Telma Maria Neto Redondo. -----------------------------------------  

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

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

 

 

------- ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – ENVIO 

DO RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO 4º TRIMESTRE 

DE 2012 RELATIVO AO SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

FERRADOSA E OLGAS-ARROIO – TOMADA DE 

CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do 

relatório da qualidade da água do quarto trimestre de dois mil e doze 

relativo ao subsistema de abastecimento de Ferradosa e Olgas-Arroio. ------ 

 

 

------- ARS – RELATÓRIOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA 

ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO – FREGUESIA DE FORNOS – 

TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou 

conhecimento dos relatórios de análise da qualidade da água para consumo 

humano da Freguesia de Fornos. --------------------------------------------------- 

 

 

------- 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 cinco de fevereiro do ano de 2013. ---------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 

 

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS 
 


