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

 
 
 No dia sete de maio 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: Rui Miguel Roxo Portela, Fernando António da Silva 
Rodrigues, Dr. Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira e Dr.ª Antónia da 
Conceição Meireles Coxito. -------------------------------------------------------- 
Secretariou: Ana Maria Bento Soares, Coordenadora Técnica 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: ------------------------------------------------------------------- 
 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

I - INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. -------------
Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que queria 
deixar um voto de pesar pelo falecimento do Presidente da Assembleia 
Municipal da Câmara Municipal de Vila Flor e que desenvolveu um 
trabalho notável e teve um papel preponente a nível concelhio e a nível 
nacional.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
II - INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------- 



            MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
Ata nº 11/2019 

Reunião de 07/05/2019 
 

 

  Pág. 2 
____________________________________________________________ 

Usou da palavra, a Vereadora senhora Antónia Coxito, questionando a 
senhora Presidente se já tinha visto a listagem que saiu das dívidas a prazo 
médio de pagamento relativo ao quarto trimestre de 2018.--------------------- 
 
III - INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO 
CÉU QUINTAS. -------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que se associava 
ao voto de pesar, pois este senhor era muito querido pelo povo.--------------- 
Referiu que em relação à listagem não viu e nem vai falar.---------------------  
 
IV - INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. -------- 
Usou da palavra, a Vereadora senhora Antónia Coxito, referindo que desde 
2017 em que foram eleitos Vereadores, o prazo médio de pagamento tem 
vindo sempre a subir, e que se em setembro estava no quinto lugar a nível 
dos piores, agora subiu para o nono lugar, e que a senhora Presidente 
deveria ter isso em atenção.--------------------------------------------------------- 
 
 
                                      ORDEM DO DIA 
 

 
 RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal tomou 
conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de 
tesouraria do dia seis do mês de maio do ano dois mil e dezanove que acusa 
o saldo disponível de: ---------------------------------------------------------------- 
 
Dotações Orçamentais – trezentos e noventa e três mil quinhentos e 
setenta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos.--------------------------------- 
 
Dotações não Orçamentais – Cento e treze mil setecentos e quarenta e 
cinco euros e treze cêntimos.-------------------------------------------------------- 
 
 
ACTA: Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal 
realizada no dia vinte e três de abril do ano de dois mil e dezanove.---------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar, a referida ata, dispensando-se a sua leitura em virtude de a 
mesma ter sido distribuída previamente a todos os membros do Executivo.- 
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Os Vereadores senhores Nuno Ferreira, Antónia Coxito e Rui Portela 
abstiveram-se em virtude de não constarem na mesma todas as suas 
intervenções.--------------------------------------------------------------------------- 
 
ACTA: Aprovação da ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal 
realizada no dia vinte e seis de abril do ano de dois mil e dezanove.---------- 
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.----------------------------------------------------------- 
  
 
 

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 
4.ª GERAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTRATOS LOCAIS DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROPOSTA: Presente para efeitos 
de aprovação a proposta da 4ª Geração do Programa de Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social, subscrita pela Chefe da Divisão de Ação Social, 
Cultura, Desporto e Tempos Livres e que aqui se dá por transcrita ficando 
um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ----------- 
 
Neste ponto da ordem do dia usou da palavra o Vereador senhor Nuno 
Ferreira, referindo que o documento enviado não é assim tão claro e que 
teria de tecer algumas considerações e estar certo que a senhora Presidente 
os iria elucidar.------------------------------------------------------------------------ 
Referiu ficar alarmado pela maneira como o concelho é identificado e 
caraterizado por: desemprego, pobreza e envelhecimento.---------------------- 
Questionou qual o montante do anterior CLDS.---------------------------------- 
Questionou ainda quem são os dois Técnicos Superiores, uma vez que na 
informação já consta o nome do Coordenador do Projeto.---------------------- 
Questionou quais os motivos que a Santa Casa elencou para não continuar 
com o projeto e se foi por escrito ou por conversa telefónica.------------------ 
Questionou ainda quais os montantes e benefícios que foram trazidos para 
o concelho.----------------------------------------------------------------------------- 
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Questionou por que razão não foi enviado o comprovativo das habilitações 
da pessoa sugerida para Coordenador Técnico do CLDS – 4G.---------------- 
A pedido da Senhora Presidente da Câmara a Chefe da Divisão de Ação 
Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres esclareceu que foi o trabalhador 
que optou por não enviar os documentos anexos à informação e que é 
obrigação legal designar um Coordenador.---------------------------------------- 
 
Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira questionando se é a 
Câmara que escolhe o coordenador do projeto.----------------------------------- 
Questionou ainda se a Câmara não vai impor também os Técnicos 
Superiores ao Centro Paroquial.---------------------------------------------------- 
 
A pedido da Senhora Presidente da Câmara a Chefe da Divisão de Ação 
Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres referiu que a escolha dos 
Técnicos Superiores é da competência do Centro Paroquial, como também 
é da competência do mesmo elaborar o processo do projeto em conjunto 
com o coordenador.------------------------------------------------------------------- 
Referiu ter havido uma reunião com elementos da Santa Casa, onde se 
manifestaram indisponíveis para continuar com o projeto e teve que se 
optar por outro parceiro e são também ouvidas todas as entidades que 
fazem parte da Rede Social.---------------------------------------------------------  
 
Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira questionando se todos os 
parceiros têm votação neste projeto.----------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que é por essa 
razão que o coordenador já tem de estar escolhido pois tem de ser ele a 
apresentar o projeto aos parceiros.-------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira questionando se o papel 
dos parceiros é só na escolha do coordenador e do plano de ação.------------- 
Questionou ainda qual foi o montante do anterior CLDS.---------------------- 
 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que a escolha 
dos outros técnicos é da competência do Centro Paroquial. E que no 
anterior CLDS foram gastos duzentos e tal mil euros.-------------------------- 
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Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que neste novo 
projeto o montante é bastante superior, pois pode ir até aos 450.000.00€, e 
assim sendo quais foram os motivos que a Santa Casa deu na reunião que 
houve para não irem com o projeto para a frente.-------------------------------- 
 
A pedido da Senhora Presidente da Câmara a Chefe da Divisão de Ação 
Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres referiu que não deram nenhuns 
motivos e que já há algum tempo que queriam terminar com o projeto.----- 
 
Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira questionando se não 
existe um relatório final, se para eleger o coordenador tem de ser todos os 
parceiros e depois para saber os resultados não são.----------------------------- 
Questionou ainda se a transferência das verbas é regular ou não e se se 
atrasam a fazer as transferências.--------------------------------------------------- 
Referiu ainda que tudo o que esta a questionar é para ficarem elucidados 
sobre este assunto.-------------------------------------------------------------------- 
 
A pedido da Senhora Presidente da Câmara a Chefe da Divisão de Ação 
Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres referiu que podia haver ou não 
relatório e que o projeto ainda está em fase de encerramento e de 
conclusão.------------------------------------------------------------------------------ 
As transferências atrasam sempre algum tempo, e sempre que se fizer uma 
ação tem de ser enviado o relatório para poderem sere reembolsados.------- 
 
Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que estes 
montantes são bastante bons e que existem muitas ações que se podem 
desenvolver em conjunto com a CPCJ, e outras com idosos.------------------ 
 
Usou da palavra a Vereadora senhora antónia Coxito questionando qual a 
posição da Câmara municipal e qual a posição do Centro Paroquial e se 
quem vai elaborar o processo é o Centro paroquial.----------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que a Câmara só 
tem de fazer a proposta e selecionar o coordenador, todo o resto é 
responsabilidade do Centro Paroquial.--------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o Vereador senhor Rui Portela referindo que esteve 
presente na reunião da primeira vez em que foi constituído o CLDS e que 
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havia outras IPSS que estavam interessadas e o que foi dito é que tinha de 
ser a Santa Casa, que era a entidade que tinha todas as valências.------------- 
Referiu que para ele não faz diferença de qual seja a IPSS, o que importa é 
que aconteça e traga benefícios para o concelho.--------------------------------- 
 
A pedido da Senhora Presidente da Câmara a Chefe da Divisão de Ação 
Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres referiu que voltaria a ser a Santa 
Casa se continuassem interessados, pois é a IPSS do concelho que tem mais 
valências, não estando interessados teve que procurar novo parceiro.--------  
 
Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo ser um projeto 
bastante abrangente para o concelho e que se anteriormente era a Santa 
Casa que reunia todas as condições para avançar com o projeto, supõe-se 
que agora o Centro Paroquial tenha o ónus para garantir o andamento do 
projeto.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que Freixo 
nunca teve CLDS e que já vai na 4ª Geração e este é o segundo que vamos 
ter e não o vamos mandar embora e se depende de nós dar o primeiro passo 
para o projeto arrancar é isso que vamos fazer.----------------------------------- 
Referiu que é o Centro Paroquial e o Coordenador que vão dar andamento 
ao projeto.------------------------------------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta em apreço.------------------------------------------------------ 
O senhor Vereador Nuno Ferreira manifestou o seu impedimento legal em 
virtude de possuir laços familiares com a pessoa visada na referida 
informação, tendo sido dado cumprimento ao estatuído no número quatro 
do artigo trinta e um do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei número quatro barra dois mil e quinze de sete de janeiro.-  
 

 
ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS – ÁGUAS DO 
NORTE (DL N.º 5/2019, DE 14 DE JANEIRO) – DECISÃO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS – TOMADA DE CONHECIMENTO: 
Presente a informação número cinquenta e dois barra dois mil e dezanove, 
datada de vinte e quatro de abril de dois mil e dezanove, da Divisão 
Administrativa e Financeira, Secção de Contabilidade, que aqui se dá por 
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integralmente transcrita, ficando um exemplar da mesma anexa ao livro de 
atas.------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da 
informação em apreço.--------------------------------------------------------------- 
 
 
------- ATOS PRATICADOS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO RESPETIVO 
PRESIDENTE, NO ÂMBITO DO REGIME JÚRIDICO DA 
URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO – DL N.º 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DL 
N.º 136/2014, DE 9 DE SETEMBRO – TOMADA DE 
CONHECIMENTO: Presente a informação número cento e vinte e quatro 
barra dois mil e dezanove, datada de dois de maio de dois mil e dezanove, 
da Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, que aqui se dá por 
integralmente transcrita, ficando um exemplar da mesma anexa ao livro de 
atas.------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da 
informação em apreço.--------------------------------------------------------------- 
 
 
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. --------------------------------- 
 
 
------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, pela 
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara foi declarada encerrada a 
reunião, eram dez hora e vinte 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 


	ORDEM DO DIA
	Referiu ter havido uma reunião com elementos da Santa Casa, onde se manifestaram indisponíveis para continuar com o projeto e teve que se optar por outro parceiro e são também ouvidas todas as entidades que fazem parte da Rede Social.-----------------...
	Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo ser um projeto bastante abrangente para o concelho e que se anteriormente era a Santa Casa que reunia todas as condições para avançar com o projeto, supõe-se que agora o Centro Paroquial tenha ...
	A Presidente da Câmara


