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

------- No dia vinte e dois de agosto 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 dezoito do mês de agosto do ano dois mil e dezassete que
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Trezentos e dezoito mil, quinhentos e setenta e
nove euros e trinta e oito cêntimos. ------------------------------------------------
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Dotações não Orçamentais – Cento e vinte e nove mil, seiscentos e quatro
euros e cinquenta e seis cêntimos. ------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no dia oito de agosto 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 –
DECISÕES

COMPETÊNCIA

EXCECIONAL

-

------- Despacho datado do dia nove de agosto do presente ano que
concedeu a licença especial do ruído a António Manuel Andrade
Araújo para a realização de uma Prova de Perícia Automóvel a
realizar no dia treze de agosto do presente ano. ------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia nove de agosto do presente ano que
concedeu a isenção de taxas a António Manuel Andrade Araújo para a
realização de uma Prova de Perícia Automóvel a realizar no dia treze
de agosto do presente ano. -------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia dez de agosto do presente ano que
concedeu a licença especial do ruído à Comissão de Festas em Honra
de Nossa Senhora dos Montes Ermos para a realização das citadas
festividades. -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------
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------- Despacho datado do dia dez de agosto do presente ano que
concedeu autorização prévia para lançamento de fogo-de-artifício
durante o período crítico à Comissão de Festas em Honra de Nossa
Senhora dos Montes Ermos. ------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia oito de agosto do presente ano que
concedeu a licença especial do ruído a Daniel Filipe Lopes Pereira para
a realização das festas em Honra de Nosso Senhor da Santa Cruz em
Lagoaça. ------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia nove de agosto do presente ano que
aprovou a nona alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de dois
mil e dezassete. ---------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção
do Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora ratificar o despacho em
apreço. ---------------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia nove de agosto do presente ano que
aprovou a oitava alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para
o ano de dois mil e dezassete. ----------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção
do Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora ratificar o despacho em
apreço. ---------------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia nove de agosto do presente ano que
aprovou a sétima alteração ao Plano de Atividades Municipais para o
ano de dois mil e dezassete. -------------------------------------------------------
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção
do Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora ratificar o despacho em
apreço. ---------------------------------------------------------------------------------

03 – OBRAS PARTICULARES
PARA
APROVAÇÃO
ARQUITETURA

DO

PROJETO

DE

------- De MARIA ROSA TEIXEIRA, reconstrução de uma habitação
unifamiliar, sita na Rua da Betesga desta Vila, a que corresponde o
processo de obras n.º 15/2016. ----------------------------------------------------------- Atenta a informação número duzentos e dezasseis barra dois mil e
dezassete, datada do dia dezassete de agosto do presente ano, da Divisão
Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir a pretensão em causa e notificar a 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. ------------------------------------------------------------------------------------ De ACÁCIO MANUEL PELICANO TEIXEIRA, para
legalização/alteração de fachada em edifício destinado a arrumos, sito na
Rua do Cancelo em Poiares a que corresponde o processo de obras n.º
05/2017. ------------------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número duzentos e doze barra dois mil e
dezassete, datada do dia catorze de agosto 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. ------------------------------------------------------------------------------
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PARA DELIBERAÇÃO FINAL
------- De IRENE CLARISSE GALAS TEIXEIRA REMOALDO, para
construção de uma habitação unifamiliar, sita Rua da Costa a que
corresponde o processo de obras n.º 7/2017 e cujo projeto de arquitetura foi
aprovado em reunião de Câmara realizada no dia 11/07/2017. ---------------------- Atenta a informação número duzentos e dezassete barra dois mil e
dezassete, datada do dia dezassete de agosto do presente ano, da Divisão
Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir a pretensão em causa e notificar a 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. ------------------------------------------------------------------------------

------- De FRANCISCO ERNESTO BATISTA, para construção de um
edifício misto para habitação e comércio/serviços sito na Avenida Guerra
Junqueiro desta Vila, a que corresponde o processo de obras n.º 25/2016 e
cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara realizada no
dia 29/11/2016. ----------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número duzentos e quinze barra dois mil e
dezassete, datada do dia catorze de agosto 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. ------------------------------------------------------------------------------

06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS
------- De COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS DE LAGOAÇA – LICENÇA ESPECIAL
DO RUÍDO: Presente um requerimento da Comissão de Festas em título
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referenciada solicitando a licença especial do ruído para a realização das
Festas em Honra de Nossa Senhora das Graças de Lagoaça. ------------------------ Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a pretensão em apreço. -------------------------------------

------- De COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS DE LAGOAÇA – PEDIDO DE
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA LANÇAMENTO DE FOGO-DEARTIFÍCIO DURANTE O PERIODO CRÍTICO: Presente um
requerimento da Comissão de Festas em título referenciada solicitando
autorização prévia para lançamento de fogo-de-artifício durante o período
critico no âmbito da realização das Festas em Honra de Nossa Senhora das
Graças de Lagoaça. ------------------------------------------------------------------------ Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a pretensão em apreço. -------------------------------------

------- De COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO DIVINO
SENHORA DA RUA NOVA DE FORNOS – LICENÇA ESPECIAL
DO RUÍDO: Presente um requerimento da Comissão de Festas em título
referenciada solicitando a licença especial do ruído para a realização das
Festas em Honra do Divino Senhor da Rua Nova de Fornos. ------------------------ Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a pretensão em apreço. -------------------------------------

------- De COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO DIVINO
SENHORA DA RUA NOVA DE FORNOS – PEDIDO DE
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA LANÇAMENTO DE FOGO-DEARTIFÍCIO DURANTE O PERIODO CRÍTICO: Presente um
requerimento da Comissão de Festas em título referenciada solicitando
autorização prévia para lançamento de fogo-de-artifício durante o período
critico no âmbito da realização das Festas em Honra do Divino Senhor da
Rua Nova de Fornos. ---------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a pretensão em apreço. -------------------------------------
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------- De VIRGÍLIO AUGUSTO POSSACOS – FESTIVIDADES EM
HONRA DA SENHORA DAS DORES E SANTA BARBARA –
LICENÇA ESPECIAL DO RUÍDO: Presente um requerimento subscrito
por Virgílio Augusto Possacos solicitando a licença especial do ruído para
a realização das Festas em Honra da Senhora das Dores e Santa Barbara de
Mazouco. ------------------------------------------------------------------------------------ Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a pretensão em apreço. -------------------------------------

------- 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

