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REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
FREIXO DE ESPADA À CINTA
REALIZADA
NO
DIA
DEZASSEIS DE JANEIRO DO
ANO DE DOIS MIL E
DEZOITO.

------- No dia dezasseis de janeiro do ano dois mil e dezoito, 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: Rui Miguel Roxo Portela, Fernando
António da Silva Rodrigues, Prof. Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira e
Dr.ª Antónia da Conceição Meireles Coxito. ------------------------------------------- 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 quinze do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito que
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Quinhentos e treze mil, novecentos e dezanove
euros e vinte e um cêntimos. --------------------------------------------------------
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Dotações não Orçamentais – Cento e nove mil, quatrocentos e noventa e
seis euros e vinte e seis cêntimos. --------------------------------------------------

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por maioria, aprovar a ata
da reunião ordinária realizada no dia dois de janeiro do ano de dois mil e
dezoito, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter sido
distribuída previamente a todos os membros do Executivo. ------------------------- Os Vereadores senhor Prof. Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira e
senhora Dr.ª Antónia da Conceição Meireles Coxito votaram contra a
aprovação da ata em referência. ----------------------------------------------------

06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS
------- FLORIANO AUGUSTO GOUVEIA FILIPE – LICENÇA
ESPECIAL DO RUÍDO – PROPOSTA: Presente um requerimento
subscrito por Floriano Augusto Gouveia Filipe solicitando a licença
especial do Ruído para a realização da festa em Honra de Santa Barbara de
Mazouco a realizar nos dias vinte e vinte e um do presente mês. ------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
------- OPERAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA – PROPOSTA:
Pela senhora Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta
que a seguir se transcreve. ---------------------------------------------------------PROPOSTA
Assunto: Operação de substituição de dívida
Conforme o disposto no n.º 1 e seguintes do artigo n.º 101º, da Lei
n.º 114/2017, de 29 de dezembro “Orçamento de Estado para 2018”,
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podem as Autarquias contrair empréstimos a médio e longo prazo para
exclusiva aplicação na liquidação antecipada de outros empréstimos.
Neste contexto e considerando que com esta operação poderemos
fazer baixar os encargos com o serviço da dívida, proponho que seja
efetuada consulta do mercado, para a contratação de um empréstimo de
médio e longo prazo até ao montante de 11.954.335,19€ (onze milhões,
novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco euros e
dezanove cêntimos).
Mais proponho que a referida consulta contemple as instituições
financeiras com representação em Freixo de Espada à Cinta.
Submeto à votação da Exma. Câmara Municipal a presente
proposta.
Gabinete da Presidente da Câmara, Edifício dos Paços do Concelho
de Freixo de Espada à Cinta, 11 de janeiro de 2018.
A Presidente da Câmara
(Maria do Céu Quintas)
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO – PROPOSTA:
Pela senhora Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta
que a seguir se transcreve. ---------------------------------------------------------PROPOSTA
Assunto: CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO
Ao abrigo da faculdade prevista no ponto dois ponto três ponto
quatro e ponto três do Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro que
aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, proponho
a constituição dos fundos de maneio abaixo mencionados, destinados a
satisfazer o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis.
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AJUDAS DE CUSTO – 01.02.04
250,00 € - Duzentos e cinquenta euros;
COMBUSTÍVEIS (gasóleo) – 02.01.02.02
1.000,00 € - Mil euros;
COMUNICAÇÕES – 02.02.09
250,00 € - Duzentos e cinquenta euros;
DESLOCAÇÕES E ESTADAS – 02.02.13
250,00 € - Duzentos e cinquenta euros;
CONTENCIOSO E NOTARIADO – 02.02.25
500,00 € - Quinhentos euros.
Mais proponho ainda que os fundos de maneio constituídos por
conta das rubricas económicas 01.02.04, 02.01.02.02, 02.02.13 e
02.02.25 fiquem à responsabilidade do funcionário Fernando Augusto
Xambre Pires e o fundo de maneio constituído por conta da rubrica
económica 02.02.09 fique à responsabilidade do funcionário Paulo Jorge
de Sousa Xavier Pereira.
Edifício dos Paços do Concelho de Freixo de Espada à Cinta, 11 de
janeiro de 2018.
A Presidente da Câmara
(Maria do Céu Quintas)
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA
DE
BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – AQUISIÇÃO
DE VEÍCULO FLORESTAL DE COMBATE A INCÊNDIOS –
POSEUR – PROPOSTA: Pela senhora Presidente da Câmara Municipal
foi presente uma missiva subscrita pelo Presidente da Direção da
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Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Freixo de Espada à
Cinta e que a seguir se transcreve. ------------------------------------------------Assunto:
Aquisição de veículo florestal de combate a incêndios
Candidatura POSEUR-02-1810-FC-000229
Na continuidade das várias comunicações trocadas com V.Ex.a
relativamente ao assunto em referência venho, desta vez com alguma
surpresa nossa, informar que por carta registada da Presidente da
Comissão Diretiva do POSEUR, recebida nesta Associação Humanitária
a 28 de dezembro, nos foi comunicado que a percentagem da componente
nacional passou de quinze para vinte por cento. O que como V.Ex.a
compreenderá vem alterar esse valor num acréscimo de 7.270,00€.
Junto a esta minha carta cópia da referida decisão do POSEUR,
aguardando a inevitável deliberação do município sobre o assunto.
Também acrescento em anexo cópias do contrato e da fatura da viatura
em causa adquirida à firma Jacinto Marques de Oliveira, Sucrs, Lda.
Porque se mantém a maior rapidez possível na concretização do ato,
venho solicitar que quanto antes nos seja comunicada decisão da
Câmara Municipal.
Com os meus cumprimentos,
O Presidente da Direção
(Edgar Manuel da Conceição Gata)
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder o
montante pecuniário de sete mil duzentos e setenta euros. ---------------------

------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – CENTRO
DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA CÂMARA MUNICIPAL –
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: Pela senhora Presidente da
Câmara Municipal foi presente um protocolo de colaboração a celebrar
entre o Município de Freixo de Espada à Cinta e o Centro de Ação Social e
Cultural da Câmara Municipal e que aqui se dá por transcrito ficando um
exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ---------------
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção
do Vereador senhor Prof. Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira aprovar o
protocolo em apreço. -----------------------------------------------------------------

------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA BANDA DE
MÚSICA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO: Pela senhora Presidente da Câmara Municipal foi
presente um protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de
Freixo de Espada à Cinta e a Associação Recreativa e Cultural da Banda de
Música de Freixo de Espada à Cinta e que aqui se dá por transcrito ficando
um exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ---------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – CASULO
DOURADO – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: Pela senhora
Presidente da Câmara Municipal foi presente um protocolo de colaboração
a celebrar entre o Município de Freixo de Espada à Cinta e a Casulo
Dourado, Associação da Seda de Freixo de Espada à Cinta e que aqui se dá
por transcrito ficando um exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao
livro de atas. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
JUVENTUDE
EM
MOVIMENTO
–
PROTOCOLO
DE
COLABORAÇÃO: Pela senhora Presidente da Câmara Municipal foi
presente um protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de
Freixo de Espada à Cinta e a Associação Juvenil de Freixo de Espada à
Cinta – Juventude em Movimento e que aqui se dá por transcrito ficando
um exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ----------
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção
do Vereador senhor Prof. Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira e Vereadora
senhora Dr.ª Antónia da Conceição Meireles Coxito aprovar o protocolo
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------ARU
–
CANDIDATURA
A
BENEFÍCIOS
FISCAIS/MUNICIPAIS PROCESSO N.º 10/2017 – MARIA ISABEL
SAPAGE – PROPOSTA: Atenta a informação número um barra dois mil
e dezoito, datada do dia dois de janeiro do presente ano da Divisão Técnica
de Obras, Urbanismo e Habitação 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, conceder um incentivo
financeiro no montante pecuniário de quatrocentos e sete euros e sessenta
cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------

------- 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

