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REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
FREIXO DE ESPADA À CINTA 
REALIZADA NO DIA TREZE 
DE JUNHO DO ANO DE DOIS 
MIL E DEZASSETE. 

 
 
  ------- No dia treze de junho do ano dois mil e dezassete, nesta Vila de 
Freixo de Espada à Cinta, no Edifício dos Paços do Concelho e Sala de 
Reuniões, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Maria do Ceu 
Quintas reuniu ordinariamente a Câmara Municipal com a presença dos 
seguintes senhores Vereadores: Prof. Artur Afonso Nunes Neto Parra, 
senhor Fernando António da Silva Rodrigues e Dr. Pedro Miguel de Sá 
Mora. ----------------------------------------------------------------------------------- 
------- Registou-se a falta do Vereador senhor José Manuel Caldeira Santos.  
------- Secretariou: Victor Manuel Glórias Rentes, Assistente Técnico do 
Município. ----------------------------------------------------------------------------- 
------- E sendo nove horas e trinta minutos, a Excelentíssima Senhora 
Presidente declarou aberta a reunião, passando-se de imediato à discussão 
dos seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------- 
 
 
                                      ORDEM DO DIA 
 

 
------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal 
tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de 
tesouraria do dia doze do mês de junho do ano dois mil e dezassete que 
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------- 
 
Dotações Orçamentais – Duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta 
e nove euros e trinta e quatro cêntimos. ------------------------------------------- 
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Dotações não Orçamentais – Cento e vinte mil, novecentos e três euros e 
noventa e um cêntimos. ------------------------------------------------------------- 
 
 
------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar 
a ata da reunião ordinária realizada no trinta de maio do ano de dois mil e 
dezassete, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter sido 
distribuída previamente a todos os membros do Executivo. ------------------- 
 
 
 01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL - 
DECISÕES 
 
 
------- Despacho datado do dia trinta de maio do presente ano que 
concedeu a licença especial do ruído a Alexandre Américo Leonor para 
a realização da festa de Santo António de Fornos no dia três de junho 
de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------------------- 
 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho 
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- Despacho datado do dia trinta de maio do presente ano que 
concedeu a licença especial do ruído a Cidalina Fernanda Augusto 
Soeiro para a realização da festa de Santo António de Lagoaça entre os 
dias nove e onze de junho de dois mil e dezassete. --------------------------- 
 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho 
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- Despacho datado do dia sete de junho do presente ano que 
aprovou um reforço do subsídio ao Centro de Ação Social e Cultural 
dos funcionários municipais. ----------------------------------------------------- 
 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção 
do Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora ratificar o despacho em 
apreço. --------------------------------------------------------------------------------- 
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 03 – OBRAS PARTICULARES 
 
 
 PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE 
ARQUITETURA 
 
------- De CONSTRUÇÕES GALAS PINTO, LDA., para reconstrução de 
edifício para habitação e comércio sito na Avenida Guerra Junqueiro desta 
Vila a que corresponde o processo de obras n.º 03/2017. ----------------------- 
------- Atenta a informação número cento e cinquenta e seis barra dois mil e 
dezassete, datada do dia oito de junho do presente ano, da Divisão Técnica 
de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade deferir a pretensão em causa e notificar o requerente que 
deverá requerer, no prazo de um ano a contar da data de notificação do ato 
de licenciamento ou autorização a emissão do respetivo alvará, 
apresentando para o efeito os elementos legalmente exigíveis nos termos da 
Portaria número duzentos e dezasseis traço E barra dois mil e oito de três 
de março. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 
------- ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE LOTE INDUSTRIAL 
– DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS 
- PROPOSTA: Pela senhora Presidente da Câmara Municipal foi presente 
uma proposta verbal no sentido de designar a Comissão de Abertura de 
Propostas para alienação em hasta pública de lote industrial que terá a 
seguinte constituição: ---------------------------------------------------------------- 
 
------- Membros Efetivos: ----------------------------------------------------------- 
 
------- Presidente: Eng. José Carlos Fernandes, Técnico Superior do 
Município. ----------------------------------------------------------------------------- 
------- Vogal: Dr.ª Susana Maria Durana Valente, Técnica Superior do 
Município. ----------------------------------------------------------------------------- 
------- Vogal: Fernando Augusto Xambre Pires, Técnico Superior do 
Município. ----------------------------------------------------------------------------- 
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------- Membros Suplentes: --------------------------------------------------------- 
 
------- Eng. Paulo Alexandre Araújo Calvão, Técnico Superior do 
Município. ----------------------------------------------------------------------------- 
------- Ana Maria Bento Soares, Coordenado Técnica do Município. -------- 
 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- ATUALIZAÇÃO DO PREÇO/TARIFA DE OCUPAÇÃO DA 
LOJA N.º3 DO MERCADO MUNICIPAL – PROPOSTA: Presente a 
informação número duzentos e trinta e quatro, datado do dia dois de junho 
do presente ano, subscrita pela Técnica Superior, Dr.ª Susana Valente e que 
a seguir se transcreve. --------------------------------------------------------------- 
 

Cumpre-me informar V.ª Ex.ª que de acordo com a quarta cláusula dos 

contratos de utilização de espaço das lojas do mercado municipal o preço/tarifa 

de ocupação poderá ser atualizado anualmente, com base no índice de 

inflação de preços ao consumidor, sem habitação, do Continente, do Instituto 

Nacional de Estatística (INE) e de acordo com a média dos índices verificados 

nos doze meses anteriores ao mês em que ocorrer a atualização. 

O utilizando o índice de preços no consumidor exceto habitação 

(continente) com o fator de atualização de 1,01947950145782, o preços a 

praticar para a loja n.º 3 (dado que o contrato foi celebrado em abril de 2016) é 

o seguinte): 

 

Loja n.º3 – 42,60€ (antes era 41,76€)  

 

Assim, pelo exposto sugiro que a Excelentíssima Câmara Municipal 

aprove a atualização dos preços, com efeitos desde maio. 

 

ANEXO:1 folha de cálculo efetuado pelo INE. 
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É tudo quanto me cumpre informar. 
 
 

A TÉCNICA SUPERIOR 
 

Dr.ª Susana Maria Durana Valente 
 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção 
do Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora aprovar a proposta em 
apreço. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL – 
PROPOSTA: Pela senhora Presidente da Câmara Municipal foi presente 
uma proposta de alteração ao mapa de pessoal 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, com a abstenção 
do Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora aprovar a proposta em 
apreço mais deliberando ainda submete-la à consideração e votação da 
Digníssima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ 
 
 
------- NUNO MIGUEL MONTEIRO ARAÚJO – PROCESSO DE 
CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 01/2017 – PROPOSTA DE 
DELIBERAÇÃO: Presente para efeitos de decisão uma proposta de 
deliberação, e que a seguir se transcreve na íntegra. ---------------------------- 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

Presente o Auto de Noticia por Contraordenação n.º 48/17 elaborado 
pela Equipa de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional 
Republicana, no qual relata actos possíveis de constituir contra – ordenação 
nos termos do disposto no n.º2 do art.º 3 do Decreto – Lei n.º 313/03, de 17 
de Dezembro, e punida pelo n.º 1 do art.º 19 do Decreto – lei n.º 313/03, de 
17 de Dezembro, com coima de 50,00 € a 1840,00 €, eventualmente 
praticados por Nuno Miguel Monteiro Araújo, na freguesia e concelho de 
Freixo de Espada à Cinta. 
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Nos termos do n.º 1 do art.º 21 do Decreto – Lei n.º 313/03, de 17 
de Dezembro, “ A instrução dos processos relativos à contra - ordenação 
prevista no n.º 1 do art.º 19 compete à câmara municipal da área da 
prática da infração.” 

E de acordo com o n.º 1 do art.º 19 a aplicação das coimas é da 
competência da Presidente da Câmara Municipal. 
 

Assim, no uso das competências atribuídas pelas alíneas a) e b) do 
n.º 1 do art.º 35 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
proponho que, a Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta delibere a 
instauração do processo de contra – ordenação contra o Sr. Nuno Miguel 
Monteiro Araújo, a nomeação da escrivã do processo, a Sr.ª Dr.ª Susana 
Valente, e ordenando a notificação do arguido para exercer o seu direito de 
audição e defesa, na data a fixar para o efeito ou apresentar por escrito, a 
sua defesa até essa data. 
 
 
Freixo de Espada à Cinta, 30 de maio de 2017. 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA 
- Maria do Céu Quintas - 

 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA I DO PAEL E 
REEQUILÍBRIO FINANCEIRO A 06 DE JUNHO DE 2017 – 
INFORMAÇÃO - TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara 
Municipal tomou conhecimento da informação sobre o acompanhamento 
do programa I do PAEL e Reequilíbrio Financeiro a 06 de junho de 2017. - 
 
 
------- INFORMAÇÃO NOS TERMOS DO N.º 1 DO ARTIGO 56º DA 
LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO – ALERTA PRECOCE DE 
DESVIOS – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal 
tomou conhecimento da informação nos termos do n-º 1 do artigo 56º da 
Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, alerta precoce de desvios. ---------------- 
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------- DGAL – MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – 
APRECIAÇÃO TÉCNICA DAS REVISÕES AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DO ANO DE 2017 (PAEL) – 1ª REVISÃO – 
TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou 
conhecimento da apreciação técnica das revisões aos documentos 
previsionais do ano de 2017 (PAEL), primeira revisão. ------------------------ 
 
 
------- APROVAÇÃO EM MINUTA: Nos termos do número três do 
artigo noventa e dois da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa 
e nove de dezoito de Setembro, alterada e republicada pela Lei número 
cinco – A barra dois mil e dois de onze de Janeiro, e para efeitos do 
disposto no artigo noventa e um do mesmo normativo legal, foi deliberado 
por unanimidade, aprovar em minuta os textos das presentes deliberações.  
 
 
------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, pela 
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara foi declarada encerrada a 
reunião, eram doze horas da qual para constar se lavrou a presente acta que 
vai ser assinada.----------------------------------------------------------------------- 
------- E eu, Victor Manuel Glórias Rentes, Assistente Técnico do 
Município a subscrevo e também assino. ----------------------------------------- 
 
 

A Presidente da Câmara 
 
 
 

O Assistente Técnico 
 
 

 
 


	ORDEM DO DIA
	A Presidente da Câmara


