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

------- No dia vinte e três de outubro 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: 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. ----------------------------------------------------------------------------------- Registou-se a falta do Vereador senhor Rui Miguel Roxo Portela por
motivo de gozo de férias. ------------------------------------------------------------------ E sendo nove horas e trinta minutos, a Excelentíssima Senhora
Presidente declarou aberta a reunião, passando-se de imediato à discussão
dos seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------

ANTES DA ORDEM DO DIA
------- No período de antes da ordem do dia usou da palavra o Vereador
senhor Nuno Ferreira que se referiu à questão da limpeza das ruas da vila
tendo falado sobre os contratos celebrados com algumas empresas para a
referida limpeza e os montantes do contrato, e questionando a senhora
Presidente sobre quem é responsável pela limpeza das ruas da Vila,
havendo funcionários do Município que poderiam fazer esse trabalho. ------
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------- Seguidamente falou sobre os eventos Feira Internacional de
Literatura e Mercado Medieval nos quais os contratos que analisou e os
montantes que a senhora Presidente falou em reunião de Câmara e
Assembleia Municipal tinham um valor e depois ao analisar os contratos na
plataforma verificou que os montantes são mais elevados e sugerindo que
os referidos contratos fossem revistos com o intuito de baixar ao preço. ---------- Falou de seguida dos contratos promoção e eficiência dos recursos
nacionais rede regional dos percursos pedestres do douro superior
perguntando em que é que vai ser investido este valor de cerca de cento e
cinquenta mil euros. ------------------------------------------------------------------------ Falou também do contrato da empreitada da envolvente ao castelo
tendo dito que já tinham perguntado em reuniões de Câmara quanto é que
se tinha gasto em estudos, pareceres, projetos e escavações e a senhora
Presidente teria dito cerca de cinquenta mil euros e o que se vê nos
contratos assinados e aproximadamente quatrocentos mil euros e que não
se vê lá nada feito. -------------------------------------------------------------------------- Seguidamente falou de que o Governo Espanhol já cancelou a obra
da mina de urânio aqui perto da fronteira o que é uma boa notícia. ----------------- Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara tendo
referido que a limpeza da Vila é feita pela empresa FCC, os contratos que o
senhor Vereador referiu tem a ver com outro tipo de limpezas,
nomeadamente limpeza de vias municipais entre outros e que tudo está na
plataforma não havendo nada escondido. ----------------------------------------------- Quanto à questão do pessoal da câmara a fazer a limpeza das ruas
isso já foi há muito tempo, depois disso já esteve uma empresa da Santa
Casa a fazer a limpeza das ruas e depois foi feita por pessoas que estavam
no desemprego e no RSI. ------------------------------------------------------------------ Em relação à Feira Internacional de Literatura e Feira Medieval há
outros procedimentos que foram feitos nomeadamente a aquisição de
tendas entre outras coisas. ----------------------------------------------------------------- Usou de seguida da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito
referindo-se aos contratos de limpeza das ruas referindo que os valores são
muito elevados e a denominação que consta dos contratos é limpeza das
ruas não limpeza das vias municipais como é referido pela senhora
Presidente, perguntando também se já houve pagamentos às empresas que
estão a fazer estes trabalhos. --------------------------------------------------------
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------- Seguidamente referiu-se a uma solicitação que tinha sido feita há
cerca de um ano sobre vários assuntos e que ainda não tinham obtido
resposta pelo que solicitavam de novo a mesma informação entregando um
documento escrito para o efeito. ---------------------------------------------------

ORDEM DO DIA
------- 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 outubro do ano dois mil e dezoito
que acusa o saldo disponível de: --------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e
trinta e sete euros e sessenta e três cêntimos. ------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e dezanove mil, trinta e sete euros e
vinte e dois cêntimos. ---------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por maioria, aprovar a ata
da reunião ordinária realizada no dia nove de outubro do ano de dois mil e
dezoito, dispensando-se a sua leitura em virtude de as mesmas terem sido
distribuídas previamente a todos os membros do Executivo. ------------------------ A Vereadora senhora Antónia Coxito votou contra a aprovação da
ata em virtude de não constarem na mesma todas as suas intervenções nem
o que de essencial foi dito na mesma. --------------------------------------------------- O Vereador senhor Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira absteve-se
em virtude de não ter participado na reunião a que a mesma se reporta. -----

01 –
DECISÕES

COMPETÊNCIA

EXCECIONAL

–

------- Despacho datado do dia dezasseis de outubro do presente ano
que aprovou o projeto de especialidades de Fernando Manuel Gabriel
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Louças para construção de uma habitação unifamiliar a que
corresponde o processo de obras n.º 08/2016. --------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Tomada de conhecimento do despacho datado do dia dezassete
de outubro do presente ano que aprovou a décima alteração ao
Orçamento da Despesa para o ano de dois mil e dezoito. ------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------

03 – OBRAS PARTICULARES
------- De MARIA DE FÁTIMA FIDALGO GALAS, para deliberação
final da construção de um edifício destinado a garagem e arrumos a que
corresponde o processo de obras n.º 04/2018. ------------------------------------------ Atenta a informação número trezentos e setenta barra dois mil e
dezoito, subscrita pelo Técnico Superior Paulo Calvão, datada do dia nove
de outubro do presente ano, da Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e
Habitação, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade a aprovação da
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 cento e
treze barra dois mil e quinze de vinte e dois de abril. ---------------------------

06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO

------- De LAURA ISABEL XAMBRE GASPAR, para alteração ao lote
n.º 44 do Loteamento da Santa Casa da Misericórdia. --------------------------
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------- Atenta a informação número trezentos e setenta e sete barra dois mil
e dezoito, datada do dia dezoito de outubro do presente ano, da Divisão
Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir a pretensão em causa. ----------------------------------

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
------- ANA ELISA LOUÇAS ALVES – CURSO EFA – S – TIPO A –
EQUIVALÊNCIA AO 12º ANO – PROPOSTA: Presente a informação
número duzentos e sessenta e três, datada do dia vinte e sete de setembro
do presente ano, subscrita pela Técnica Superior Dr.ª Telma Redondo 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 aprovar a proposta
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- ATUALIZAÇÃO DO PREÇO/TARIFA DE OCUPAÇÃO DA
LOJA N,º 1 DO MERCADO MUNICIPAL – PROPOSTA: Presente a
informação número cento e noventa e oito, datada do dia onze de outubro
do presente ano, subscrita pela Chefe de Divisão Dr.ª Susana Valente e que
a seguir se transcreve. --------------------------------------------------------------Cumpre-me informar V.Ex.a que de acordo com a
cláusula quarta 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.
Utilizando o índice de preços no consumidor exceto
habitação (Continente) com o fator de atualização
de 1,01316864607141, o preço a praticar é o
seguinte:
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Loja n.º 1 – O preço de ocupação é de €115,31
(antes era €113,81).
Assim, pelo exposto sugiro que a Câmara Municipal
aprove a atualização dos preços, com efeitos desde
outubro.
ANEXO: 1 folha de cálculo efetuado pelo INE.
É tudo quanto me cumpre informar.
A Chefe de Divisão
(Dr.ª Susana Maria Durana Valente)
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- DGAL – APURAMENTO DO ENDIVIDAMENTO
MUNICIPAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (DADOS
PROVISÓRIOS) – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara
Municipal tomou conhecimento de uma informação enviada pela DGAL
sobre o apuramento do endividamento municipal em 31 de dezembro de
2017 (dados provisórios). -----------------------------------------------------------

------ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DE
MUNICÍPIOS
PORTUGUESES – SITUAÇÃO DOS CTT, ENCERRAMENTO DE
ESTABELECIMENTOS
POSTAIS
–
TOMADA
DE
CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da
tomada de posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses
sobre a situação dos CTT, encerramento de estabelecimentos postais. -------

------- COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO –
ENCERRAMENTO DE ESTAÇÕES DOS CTT – PROVIDÊNCIA
CAUTELAR – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara
Municipal tomou conhecimento da tomada de posição da Comunidade
Intermunicipal do Douro sobre o encerramento de estações dos CTT. -------
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------- 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

