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

 
 
 No dia dois de janeiro do ano dois mil e dezanove, 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, Rui Miguel Roxo 
Portela, Prof. Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira e Dr.ª Antónia da 
Conceição Meireles Coxito. -------------------------------------------------------- 
Secretariou: Ana Maria Bento Soares, Coordenadora Técnica do 
Município. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Pela Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas e 
trinta minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 
previamente elaborada e distribuída. 
 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
I - INTERVENÇÃO DO VEREADOR, NUNO FERREIRA. ------------- 
Iniciada a reunião usou da palavra, o Vereador senhor Nuno Ferreira, tendo 
começado a sua intervenção por desejar um bom ano fazendo votos que 
dois mil e dezanove traga paz, tranquilidade e felicidade.---------------------- 
Posto isto, referiu que gostaria de abordar três assuntos que passaram a 
referir:----------------------------------------------------------------------------------
1º - ACIDENTE DO INEM--------------------------------------------------
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Sobre este assunto referiu que lamenta o facto de o Município não ter 
colocado nas redes sociais ou na página da Câmara um voto de pesar pelas 
quatro mortes provocadas pela queda do helicóptero do INEM. Colocado 
em Macedo de Cavaleiros e que serve a nossa região.-------------------------- 
O Governo do PS teve a prontidão de repor outro helicóptero passado vinte 
e quatro horas, quando outros governos anteriores tentaram retirá-lo do 
nosso distrito.-------------------------------------------------------------------
Terminando este assunto, deixando um voto de pesar por parte da bancada 
do PS.------------------------------------------------------------------------ 
2º - PEÇA DE TEATRO – “AUTO DO MENINO JESUS”---------------
Sobre este assunto referiu, o vereador que concorda inteiramente com a 
realização destes eventos. Questionando a Senhora Presidente se a peça de 
teatro ficou em onze mil euros mais IVA, conforme o valor a que teve 
acesso, e se esse valor engloba as despesas tidas com a refeição e 
alojamento dos atores.----------------------------------------------------------------
Alertou ainda para o facto de que a realização da peça de teatro no Pavilhão 
Gimnodesportivo prejudicou a realização das atividades desportivas que 
estavam agendadas, o que considera que se deveu a uma falha de 
comunicação interna.-------------------------------------------------------------- 
Considerando que talvez o palco do Auditório não tinha as dimensões 
adequadas a este evento, frisou a existência do Pavilhão Multiusos com 
camarins e um palco de enorme dimensão e poderia ter sido usado.---------- 
3º - LIMPEZA DA VILA---------------------------------------------------------- 
Sobre este assunto o senhor Vereador, começou por referir que teve acesso 
a um contrato que foi celebrado no dia quatro de janeiro entre o Município 
e a empresa FCC – Endironment Portugal SA., pelo prazo de dez meses, e 
comporta valores altos, no valor de setenta e dois mil quatrocentos e 
noventa e um euros e setenta e sete cêntimos já com IVA incluído, 
questionando a senhora Presidente se a FCC – Endironment Portugal SA. É 
a única que vai ficar a fazer a limpeza da vila? Sem ser a FCC – 
Endironment Portugal SA., quanto é que se gastava com a limpeza da vila 
por mês? Porque se formos a fazer as contas dá mais ou menos sete mil 
euros por mês. Porque celebrou este contrato no valor de quase setenta e 
dois mil euros, no fim do ano, uma vez que já havia contratos de limpeza 
adjudicados em curos, a não ser que este seja mais abrangente à limpeza 
das ruas da vila.----------------------------------------------------------------------- 
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II – INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------- 
Usou da palavra, a Vereadora senhora Antónia Coxito, tendo começado a 
sua intervenção por referir que faz suas as palavras do vereador Nuno 
Ferreira, considerando o voto de pesar relativo à equipa do INEM da maior 
importância.---------------------------------------------------------------------------- 
 Na sequência da intervenção do Vereador Nuno relativa à limpeza da vila, 
questionou a senhora Presidente sobre o ponto de situação da reparação da 
varredora, se a mesma vai ser utilizada e se não vai ser utilizada como é 
que comporta relativamente aos outros contratos que estão em curso?------- 
 
 
 
III - INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Em resposta às intervenções apresentadas, usou da palavra a senhora 
Presidente da Câmara, tendo sobre a matéria referindo que concorda com o 
voto de pesar apresentado. Quanto à questão da prontidão da substituição 
do helicóptero, relembrou que quem está a fazer o serviço é uma empresa e 
obrigatoriamente tinha que o substituir, caso contrário não estava a cumprir 
o contrato que celebrou com o governo, e que tem que cumprir e se assim 
não fosse é que seria de estranhar.--------------------------------------------------  
Quanto à peça de teatro, referiu que os valores dos contratos são inseridos 
nas plataformas oficiais pelos funcionários, portanto não voltará a falar de 
valores, sugerindo que os senhores Vereadores procurem nas plataformas.--
Relativamente ao Espaço Multiusos considera que o mesmo não é o 
indicado para certos eventos, e o Pavilhão Gimnodesportivo foi utilizado 
porque teve de ser utilizado.--------------------------------------------------------- 
 No que diz respeito à limpeza da vila a senhora presidente esclareceu que a 
limpeza da vila continua a ser feita pela FCC – Endironment Portugal SA., 
a FOCZA é que faz parte da FCC – Endironment Portugal SA. e não o 
contrário. Relembrou ainda que os outros contratos de limpeza não têm 
nada a ver com a limpeza da vila. Esclarecendo que a varredora foi para 
reparação e que se aguarda a sua reparação, porque a varredora até faz parte 
do contrato que celebramos com a FCC – Endironment Portugal SA., 
portanto quando vier da sua reparação começará a funcionar.------------------  
 
 
IV – INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ----------- 
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De seguida, usou, novamente, da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira, 
tendo referido que na Base. Gov.  há coisas que não vêm descriminadas, 
tendo  questionado se o montante do contrato engloba as despesas de 
refeições e de alojamento, para perceber o porquê de um montante um 
pouco avolumado.--------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à questão do helicóptero considera que a prontidão da 
substituição do mesmo se deve a pressões do governo para que o mesmo 
fosse imediatamente substituído, considerando mais importante o facto de 
as pessoas continuarem a ter um serviço.------------------------------------------ 
No que respeita à utilização do Espaço Multiusos, considera que o Espaço 
Multiusos deve ser utilizado na realização de eventos, uma vez que possui 
camarins, casas de banho e todas as condições necessárias.------------------- 
Terminando por referir que cabe aos Vereadores questionar a Presidente 
para ficarem esclarecidos, sobre os números e valores dos contratos.--------- 
 
 
 
V - INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA 
QUINTAS. --------------------------------------------------------------------------- 
Em resposta à intervenção do Vereador senhor Nuno Ferreira, usou da 
palavra a senhora Presidente da Câmara, referindo que já tinha dito o que 
tinha a dizer sobre os assuntos abordados.---------------------------------------- 
 
 
 
VI - INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------- 
De seguida, usou, novamente da palavra a Vereadora senhora Antónia 
Coxito, tendo sobre a matéria, referido que a senhora Presidente da Câmara 
deveria elencar os motivos, que a levaram a optar pelo Pavilhão 
Gimnodesportivo em vez de optar pelo Auditório ou pelo Espaço 
Multiusos.------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à varredora referiu que ficaram muitas questões por 
esclarecer, pois acabou por não saber se a varredora já está ou não 
arranjada.------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que se a varredora está afeta ao contrato com a FCC – 
Endironment Portugal SA., o contrato deveria ser inferior, dado que vai 
utilizar equipamentos do Município.----------------------------------------------- 
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VII - INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Em resposta à intervenção da Vereadora senhora Antónia Coxito, usou da 
palavra a senhora Presidente da Câmara, referindo que já tinha dito o que 
tinha a dizer.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
                                      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 oito do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito 
que acusa o saldo disponível de: --------------------------------------------------- 
 
Dotações Orçamentais – Cem mil oitocentos e seis euros e noventa e três 
cêntimos.-------------------------------------------------------------------------------  
 
Dotações não Orçamentais – Cento e doze mil quatrocentos e noventa 
euros e oitenta e cinco euros.-------------------------------------------------------- 
 
 
ACTA: Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal 
realizada no dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e dezoito.----------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, reprovar, a 
referida ata, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter sido 
distribuída previamente a todos os membros do Executivo.-------------------- 
Os Vereadores Senhores Nuno Ferreira, Antónia Coxito e Rui Portela 
votaram contra a aprovação da ata em virtude de não constarem na mesma 
todas as suas intervenções.----------------------------------------------------------- 
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 01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL – 
DECISÕES 
 
 
Tomada de conhecimento do despacho datado do dia dezassete de 
dezembro do presente ano que aprovou a décima segunda alteração ao 
Orçamento da Despesa, oitava alteração ao Plano Plurianual de 
Investimentos e sétima alteração ao Plano de Atividades Municipais 
para o ano de dois mil e dezoito. ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho 
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 03 – OBRAS PARTICULARES 
 
 
De SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FREIXO DE ESPADA À 
CINTA, para deliberação final do processo de obras n.º 16/2012, cujo 
projeto de arquitetura foi aprovado eu reunião de Câmara realizada no dia 
27/03/2018. --------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Atenta a informação número quatrocentos e quarenta e 
um barra dois mil e dezoito, subscrita pelo Técnico Superior Paulo Calvão, 
datada do dia vinte e sete de dezembro 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 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 cento e treze barra dois mil e quinze de vinte e dois de 
abril. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
ATA N.º 25 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE 
NOVEMBRO DE 2018 – APROVAÇÃO – PROPOSTA: Presente para 
efeitos de aprovação a ata número vinte e cinco da reunião ordinária de seis 
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de novembro de dois mil e dezoito.------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto 
de qualidade da senhora Presidente da Câmara, aprovar a ata ordinária 
realizada no dia seis de novembro de dois mil e dezoito.-----------------------
Os Vereadores senhores Nuno Ferreira e Antónia Coxito votaram contra a 
aprovação da ata em virtude de não constarem na mesma todas as suas 
intervenções.---------------------------------------------------------------------------
O Vereador senhor Rui Portela absteve-se em virtude de não ter participado 
na reunião a que a mesma se reporta.---------------------------------------------- 
 
 
ATA N.º 26 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE 
NOVEMBRO DE 2018 – APROVAÇÃO – PROPOSTA: Presente para 
efeitos de aprovação a ata número vinte e seis da reunião ordinária de vinte 
de novembro de dois mil e dezoito.------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, reprovar a 
ata ordinária realizada no dia vinte de novembro de dois mil e dezoito.------
Os Vereadores Senhores Nuno Ferreira, Antónia Coxito e Rui Portela 
votaram contra a aprovação da ata em virtude de não constarem na mesma 
todas as suas intervenções.----------------------------------------------------------- 
 
 
ATA N.º 27 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE 
DEZEMBRO DE 2018 – APROVAÇÃO – PROPOSTA: Presente para 
efeitos de aprovação a ata número vinte e sete da reunião ordinária de cinco 
de dezembro de dois mil e dezoito.------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, reprovar a 
ata ordinária realizada no dia cinco de dezembro de dois mil e dezoito.------
Os Vereadores Senhores Nuno Ferreira, Antónia Coxito e Rui Portela 
votaram contra a aprovação da ata em virtude de não constarem na mesma 
todas as suas intervenções.----------------------------------------------------------- 
 
 
APROVAÇÃO EM MINUTA: Nos termos do número três do artigo 
cinquenta e sete do Anexo I da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 
treze de doze de Setembro, e para efeitos do disposto no artigo cinquenta e 
seis do mesmo normativo legal, foi deliberado por unanimidade, aprovar 
em minuta os textos das presentes deliberações. --------------------------------- 
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ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, pela 
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara foi declarada encerrada a 
reunião, eram dez  horas e quarenta minutos da qual para constar se lavrou 
a presente acta que vai ser assinada.------------------------------------------------ 
------- E eu, Ana Maria Bento Soares, Coordenadora Técnica do Município 
a subscrevo e também assino. ------------------------------------------------------ 
 
 

A Presidente da Câmara 
 
 
 

A Coordenadora Técnica 
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