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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 doze de junho de dois mil e treze, 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 onze do mês de junho do ano dois mil e treze que acusa o 

saldo disponível de: ------------------------------------------------------------------ 

 

Dotações Orçamentais – Duzentos e onze mil duzentos e oitenta e dois 

euros e quinze cêntimos. ------------------------------------------------------------ 

 

Dotações não Orçamentais – Cento e trinta e oito mil oitocentos e oito 

euros e vinte e seis cêntimos. ------------------------------------------------------- 

 

 

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

a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e nove de maio 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. -------------- 

------- A Vereadora senhora Maria do Céu Quintas absteve-se em virtude de 

não ter participado na reunião a que a mesma se reporta. ---------------------- 
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 01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL – DECISÕES 

 

 

------- Despacho datado do dia onze de junho do presente ano que 

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

dois mil e treze. ---------------------------------------------------------------------- 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com as abstenções 

dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria 

do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. --------------------------------- 

 

 

 06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

 

------- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE 

MACEDO DE CAVALEIROS – PUBLICIDADE À FEIRA DE S. 

PEDRO – ISENÇÃO DE TAXAS: Presente um requerimento da 

Associação Comercial Industrial e Serviços de Macedo de Cavaleiros 

solicitando a isenção de taxas de publicidade à Feira de S. Pedro. ------------ 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão 

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

 

 

 08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO PARA 

CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO BAR DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS DE FREIXO DE ESPADA À CINTA: Pelo senhor 

Presidente da Câmara foi presente uma proposta de concessão da 

exploração do Bar das Piscinas Cobertas Municipais 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 aprovar a proposta bem como o respetivo programa de 

concurso e caderno de encargos, mais deliberando ainda submeter a 

proposta à apreciação e votação da Digníssima Assembleia Municipal. ----- 
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------- ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – 

QUALIDADE DA ÁGUA/ÁGUAS RESIDUAIS – ENVIO DOS 

RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE FREIXO DE ESPADA À CINTA, 

FORNOS, LAGOAÇA E LIGARES – TOMADA DE 

CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos 

relatórios trimestrais de Freixo de Espada à Cinta, Fornos, Lagoaça e 

Ligares, enviados pela empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. --- 
 

 

------- 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 junho do ano de 2013. -------------------- 

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 

 

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS 
 


