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

 
 
  ------- No dia seis de novembro 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 o Vereador senhor Nuno 
Ferreira questionou a senhora Presidente sobre se esta iria facultar as 
gravações das atas, em resposta a senhora Presidente informou que não 
facultaria as gravações, tendo o senhor Vereador Nuno Ferreira dito que a 
partir da próxima reunião traria um gravador. A senhora Presidente alertou 
para o facto de ser proibido, ao que o senhor Vereador respondeu que 
depois se resolveria. ------------------------------------------------------------------ 
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------- Seguidamente referiu-se ao encerramento de várias valências quer ao 
nível Nacional e também ao nível do Interior e agora há notícias do 
provável encerramento de Estações dos CTT bem como da Caixa Geral de 
Depósitos tendo sugerido à senhora Presidente da Câmara que tomasse 
medidas tal como outros Autarcas o fizeram. ------------------------------------ 
------- Falou também das propostas que apresentou numa Comissão de 
trabalho do Partido Socialista para a qual foi convidado na qual manifestou 
a sua discordância no encerramento de todo o tipo de valências de primeira 
necessidade ao nível do Concelho. ------------------------------------------------- 
------- Seguidamente questionou a senhora Presidente sobre um ofício da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Freixo de Espada à 
Cinta o qual lhe foi endereçado bem como à sua colega senhora Vereadora 
Antónia Coxito no qual a referida Associação solicita a atribuição de um 
subsídio no montante pecuniário de vinte a trinta mil euros, questionando 
se a Câmara Municipal está a cumprir com os protocolos assinados, 
nomeadamente, dos Operadores de Central e da Equipa de Intervenção 
Permanente e qual a resposta da senhora Presidente relativamente a este 
pedido de subsídio. ------------------------------------------------------------------- 
 
------- A senhora Presidente da Câmara respondeu que quanto ao 
encerramento do Balcão da Caixa Geral de Depósitos de Freixo não 
acredita que se venha a concretizar, em relação ao encerramento das 
estações dos CTT não haverá muito a fazer não tendo havido ainda nenhum 
tipo de contacto com o Município sobre o assunto. ----------------------------- 
------- Quanto aos Bombeiros os protocolos que existem são os 
vencimentos dos Operadores de Central na totalidade e os vencimentos dos 
elementos da Equipa de Intervenção Permanente em cinquenta por cento. O 
Município paga o seguro das viaturas de incêndio bem como os seguros de 
todos os operacionais, paga a luz e água também do edifício, sendo essa 
despesa no total de aproximadamente de cento e trinta mil euros por ano. -- 
------- Sobre o pedido de subsídio apresentado pela Direção dos Bombeiros 
a senhora Presidente comunicou que a sua resposta será no sentido de 
indeferir esse pedido. ---------------------------------------------------------------- 
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                                      ORDEM DO DIA 
 

 
------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal 
tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de 
tesouraria do dia cinco do mês de novembro do ano dois mil e dezoito que 
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------- 
 
Dotações Orçamentais – Trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e 
quarenta e dois euros e setenta e seis cêntimos. ---------------------------------- 
 
Dotações não Orçamentais – Cento e treze mil, novecentos e dezoito 
euros e oitenta e três cêntimos. ----------------------------------------------------- 
 
------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por maioria, aprovar a ata 
da reunião ordinária realizada no dia vinte e três de outubro do ano de dois 
mil e dezoito e da reunião extraordinária do dia vinte e nove de outubro 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. ----- 
 
------- Os Vereadores senhores Nuno Ferreira e Antónia Coxito votaram 
contra a aprovação das atas em virtude de não constarem nas mesmas todas 
as suas intervenções nem o que de essencial foi dito nas mesmas. ------------ 
 
 

06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS 
 
 
------- COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO 
– LICENÇA ESPECIAL DO RUÍDO: Presente um requerimento da 
Comissão de Festas em título referenciada solicitando a concessão da 
licença especial do ruído para a realização do Magusto no dia dez de 
Novembro do presente ano. --------------------------------------------------------- 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão 
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
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08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 
------- FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – ZULMIRA 
PINTO – PROPOSTA: Presente a informação número trezentos e quatro, 
datada do dia vinte e cinco de outubro 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. - 
------- Depois de devidamente analisada a informação em apreço a Câmara 
Municipal deliberou por unanimidade conceder um apoio no montante 
pecuniário de mil trezentos e cinquenta euros. ----------------------------------- 
 
 
------- 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 
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