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

 
 
  No dia vinte e dois de outubro 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, Dr. 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.----------------------------------------------- 
 
 
 
                                      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 um do mês de outubro do ano dois mil e dezanove 
que acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------- 
 
Dotações Orçamentais – Seiscentos e oitenta e sete mil setecentos e três 
euros e cinquenta e um cêntimos.---------------------------------------------------  
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Dotações não Orçamentais – Cento e vinte e três mil e vinte e sete euros e 
setenta e seis cêntimos.--------------------------------------------------------------- 
 
 
ACTA: Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal 
realizada no dia oito de outubro 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.- 
 
 
 

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 
DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2020 – 
PROPOSTA: Presentes para efeitos de discussão e votação os documentos 
previsionais para o ano de dois mil e vinte e que aqui se dão por transcritos 
ficando um exemplar dos mesmos arquivados na pasta anexa ao livro de 
atas.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pela senhora Presidente da Câmara foi feita a explicação dos documentos 
previsionais para o ano de 2020.---------------------------------------------------- 
 
 
DELIBERAÇÃO: Depois da análise e discussão dos referidos documentos 
a Câmara Municipal, deliberou por maioria aprovar os mesmos, com os 
votos de abstenção dos vereadores senhores Nuno Ferreira e Antónia 
Coxito que fizeram uma declaração para a ata. ---------------------------------- 
O Vereador senhor Rui Portela votou contra os referidos documentos por 
não estarem inscritos subsídios para os lares e para a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários e porque nas obras a efetuar nas 
freguesias existe uma grande discrepância de montantes.----------------------- 
Mais foi ainda deliberado submeter os documentos previsionais para o ano 
de 2020 à consideração da digníssima Assembleia Municipal.-----------------  
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REGULAMENTO DO CONCURSO CEI – ALTERAÇÃO – 
PROPOSTA: Pela senhora Presidente da Câmara foi presente uma 
proposta de alteração ao Concurso de Escrita & Ilustração.-------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 
a proposta em apreço.---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
ATUALIZAÇÃO DO PREÇO/TARIFA DE OCUPAÇÃO DA LOJA 
Nº 1 DO MERCADO MUNICIPAL – PROPOSTA: Presente a 
informação número duzentos e seis datada de dezasseis de outubro de dois 
mil e dezanove, da Divisão Administrativa e Financeira, que aqui se dá por 
integralmente transcrita, ficando um exemplar da mesma anexa ao livro de 
atas.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta em apreço.------------------------------------------------------ 
 
 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES 
DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO E AFINS – INTEGRAÇÃO NO 
AGRUPAMENTO E APROVAÇÃO DO PROTOCOLO PARA 
CONSTITUIÇÃO DO MESMO – DELEGAÇÃO NA CIMDOURO 
COMO ENTIDADE REPRESENTANTE DO AGRUPAMENTO - 
CONCURSO PÚBLICO PARA 2020-2021 -PROPOSTA: Foram 
presentes para aprovação as seguintes propostas relativas à aquisição de 
energia elétrica para as instalações dos Municípios da CIMDOURO e afins, 
a integração no agrupamento de entidades adjudicantes e aprovação do 
protocolo para constituição do mesmo, a delegação na CIMDOURO como 
entidade representante do agrupamento, a abertura de concurso público 
para 2020-2021 que aqui se dá por integralmente transcrita, ficando um 
exemplar da mesma anexa ao livro de atas.--------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 
aprovar as propostas em apreço.---------------------------------------------------- 
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FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
FREIXO DE ESPADA À CINTA – PROPOSTA: Presente a informação 
número quinhentos e doze, datada do dia nove de outubro do presente ano, 
subscrita pela Chefe de Divisão da DASCDTL, que aqui se dá por 
transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas. --------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta em apreço, no montante de 3.500,00€.---------------------- 
 
 
 
ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS – TOMADA DE CONHECIMENTO: Presente a 
informação número duzentos e seis datada de dezasseis de outubro de dois 
mil e dezanove, da Divisão Administrativa e Financeira, que aqui se dá por 
integralmente transcrita, ficando um exemplar da mesma anexa ao livro de 
atas.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da 
informação em apreço.--------------------------------------------------------------- 
 
 
ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO RESPETIVO 
PRESIDENTE, NO ÂMBITO DO REGIME JURIDICO DA 
URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO – DL Nº555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DL 
Nº 136/2014, DE 9 DE SETEMBRO – TOMADA DE 
CONHECIMENTO: Presente a informação número trezentos e trinta e 
seis barra dois mil e dezanove, datada de dez de outubro 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.--------------------------------------------------------------- 
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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.-----------------------  
 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 
a minuta da ata.------------------------------------------------------------------------  
 
 
PÚBLICO 
 
Não houve público presente.-------------------------------------------------------- 
 
 
ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, pela 
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara foi declarada encerrada a 
reunião, eram  catorze horas e trinta minutos  horas 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
	A Presidente da Câmara


