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

 
 
  ------- No dia trinta de dezembro 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, Prof. Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira e 
Dr.ª Antónia da Conceição Meireles Coxito. ------------------------------------- 
------- Secretariou: Victor Manuel Glórias Rentes, Assistente Técnico 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 
 
------- No período de antes da ordem do dia solicitou a palavra o Vereador 
senhor Nuno Ferreira que referiu: “Gostaria de aproveitar desde já, uma 
vez que estamos a começar a reunião e é a última do ano para desejar um 
bom ano de dois mil e vinte a todos os que estão presentes e também como 
é óbvio para todos os Munícipes do nosso Concelho e espero que dois mil e 
vinte possa trazer para todos nós quer a nível pessoal como profissional 
tudo aquilo que almejamos. --------------------------------------------------------- 
------- A segunda nota prende-se com algumas queixas que tenho recebido 
por parte de alguns Munícipes, não sei se nas vossas casas também 
acontece isso, que tem a ver com a qualidade da água que tem saído turva 



            MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
Ata nº 28/2019 

Reunião de 30/12/2019 
 

 

  Pág. 2 
____________________________________________________________ 

em algumas torneiras e realmente parece até imprópria para todo o tipo de 
situação quer para beber como para banhos, não é a água mais apropriada.  
------- Gostaria de saber se a senhora Presidente tem alguma informação 
sobre a causa desse mesmo facto, até porque como foi veiculado pela parte 
da própria instituição, Câmara Municipal, esta última semana saiu um 
comunicado de que a partir de janeiro a água irá começar a ser taxada de 
forma diferente, isso trará alterações e gostaria de saber se tem alguma 
notificação sobre isso e o porquê de a água estar assim e se lhe foi 
reportada alguma situação sobre esse facto. -------------------------------------- 
------- Fui contatado recentemente pelo senhor Presidente da Junta de 
Freguesia da União de Freguesias de Lagoaça e Fornos o qual me 
manifestou o seu desagrado para com a Câmara Municipal relativamente a 
um aspeto que a Câmara Municipal não tem dado apoio e trata-se de não 
ter neste momento nenhum funcionário afeto à Câmara Municipal na sua 
União de Freguesias, anteriormente tinha cinco funcionários afetos aqui da 
Câmara Municipal que faziam parte da Junta de Freguesia Lagoaça/Fornos 
e neste momento não tem nenhum. ------------------------------------------------ 
------- Aquilo que me foi transmitido pelo mesmo é que esta situação já foi 
comunicada à senhora Presidente e que a mesma respondeu que não podia 
fazer nada no momento, não sei se já tem alguma novidade em relação a 
isso, ainda ontem tive o cuidado de lhe telefonar e falar com ele antes de 
vir para esta reunião para saber se essa situação já estava colmatada, o 
mesmo transmitiu-me que não. ----------------------------------------------------- 
------- Eu entendo e penso que todos nós entenderemos que 
independentemente da cor política que qualquer Junta de Freguesia possa 
ter, as mesmas devem ser tratadas de forma igual, é assim que eu entendo, 
independentemente se têm muita ou pouca população pois é para isso que 
se trabalha no Município de Freixo de Espada à Cinta, é assim que deve 
ser. Não sei a que é que se deve esse facto e se a senhora Presidente neste 
momento tenciona fazer algo em relação à União de Freguesias 
Lagoaça/Fornos em relação a apoio de funcionários ou se a situação se vai 
manter uma vez que temos assistido recentemente a várias entradas de 
funcionários para o Município quer seja a recibos verdes quer seja a 
regularizar situações de precários e gostaria de saber se tem alguma 
informação a transmitir em relação a esse ponto”. ------------------------------ 
 
------- Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara 
Municipal que referiu: “Em primeiro lugar gostaria de desejar um bom ano 
para todos e que as coisas corram bem a toda e gente. -------------------------- 



            MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
Ata nº 28/2019 

Reunião de 30/12/2019 
 

 

  Pág. 3 
____________________________________________________________ 

------- Em relação à água não tenho informação nenhuma acerca disso mas 
isso normalmente acontece quando eles deixam ir os depósitos ao fundo, 
quando há mais consumo de água e há uns tempos atrás eles avisaram que 
estava a haver um consumo anormal. Os depósitos vão ao fundo e depois é 
normal que a água venha mais barrenta, na minha casa também aconteceu.  
------- Em relação ao senhor Presidente da Junta de Lagoaça, o senhor 
Presidente da Junta de Lagoaça para mim é igual aos outros, o tratamento é 
igual. Se a Câmara não tem funcionários para lá colocar, não tem, agora os 
que lá estavam não foram bem tratados e os que são de Lagoaça e estão 
aqui não querem ir para lá. Se não querem ir para lá eu não os posso 
obrigar a ir. ---------------------------------------------------------------------------- 
------- Eles não os trataram bem quando entraram e as pessoas, uns 
quiseram ir embora para a pré-reforma e outros quiseram vir para aqui, 
agora eu não tenho funcionários para lá colocar, quando der para ajudar 
muito bem, agora se não temos aqui pessoas que queiram ir para lá, não 
podemos. Ligares irá ficar igual um dia que o senhor Adelino saia também 
não há ninguém e mais, a Câmara não tem a obrigação de pôr funcionários 
nas Juntas de Freguesia, se os tiver que queiram ir para lá muito bem e sei 
que eles vão meter um funcionário e acho bem que o façam. ------------------ 
------- Às vezes temos que ter cuidado com aquilo que fazemos porque 
depois vem o troco, as pessoas foram-se embora. O senhor António Manuel 
eu estou farta de lhe dizer se quer ficar em Lagoaça e ele não quer, não 
quer ir para Lagoaça, era o único que podia ficar lá se quisesse mas ele não 
quer, os outros foram para a pré-reforma, não há, vamos ver se consigo que 
alguém vá. ----------------------------------------------------------------------------- 
------- O senhor Presidente da Junta, aquilo que estou a dizer aqui já lhe 
disse a ele, sabe muito bem aquilo que se passa”. ------------------------------- 
 
------- Solicitou de seguida a palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito 
que referiu: “Gostaria também, obviamente, de desejar a continuação de 
umas boas festas a toda a gente e um ano novo ótimo, com muita 
prosperidade para todos quer a nível pessoal quer a nível profissional, quer 
os que estão aqui, Executivo quer a todas as pessoas de Freixo e do 
Concelho. ------------------------------------------------------------------------------ 
------- Posto isto gostaria de perguntar à senhora Presidente e também no 
seguimento do que foi dito relativamente à água e também do que está a ser 
discutido e aprovado da Lei do Orçamento de Estado os Municípios vão 
passar a ter uma fatia do IVA correspondente às receitas geradas no seu 
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Concelho, obviamente que não será sobre tudo mas, incide também sobre a 
água, eletricidade entre outras coisas. --------------------------------------------- 
------- Gostaria de saber em concreto se a senhora Presidente já nos pode 
dizer qual o montante que Freixo vai receber e se o SNC-AP vai entrar em 
vigor em janeiro”. -------------------------------------------------------------------- 
 
------- Respondeu a senhora Presidente da Câmara referindo que ainda não 
sabia quais os montantes a receber e que tudo apontava para que o SNC-AP 
entrasse em vigor em janeiro”. ----------------------------------------------------- 
 
------- Usando de novo da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito 
referiu: “Ainda na sequência daquilo que foi discutido na semana passada 
relativamente aos contratos que originaram compromissos plurianuais 
gostava de saber se já tem a listagem relativamente à informação sobre a 
disparidade dos valores em quase todos os contratos que não tinha a ver 
com o IVA”. -------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Respondeu a senhora Presidente da Câmara referindo que ainda não 
tinha essa informação e que a traria na próxima reunião de Câmara. --------- 
 
 
                                      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 sete do mês de dezembro do ano dois mil e 
dezanove que acusa o saldo disponível de: --------------------------------------- 
 
Dotações Orçamentais – Trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e 
vinte e cinco euros e doze cêntimos. ----------------------------------------------- 
 
Dotações não Orçamentais – Cento e quarenta mil, seiscentos e trinta e 
cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos. --------------------------------------- 
 
------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, que a 
ata da reunião ordinária realizada no dia dezassete de dezembro e a 
presente ata fossem aprovadas na reunião ordinária do dia catorze de 
janeiro do ano de dois mil e vinte. ------------------------------------------------- 
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------- Seguidamente solicitou a palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira 
que referiu: “Como é óbvio, o prazo para enviar a agenda da ordem do dia 
não foi cumprido, desta vez houve o cuidado por parte do funcionário de 
telefonar, entendo perfeitamente e nem sequer ponho isso em causa pois 
telefonou atempadamente para dar conta do sucedido e também porque a 
agenda tem apenas um ponto e nesta caso é uma tomada de conhecimento, 
estaria à espera de ver aqui hoje mais assuntos para ser tratados na vida do 
nosso Município, suponho que existam muitos mais, não sei se é por ser 
fim de ano que existe apenas um ponto e é para tomada de conhecimento, 
não há nenhuma deliberação mas, como o mesmo foi alertado pelo 
funcionário e também falou logo da questão da ata, de a mesma não estar 
ainda pronta devido a situações que se passaram exteriores à Câmara 
Municipal, entendo que tenha tido bastante trabalho, não vejo qualquer 
inconveniente que na próxima reunião venham as duas atas, ou seja da 
reunião anterior e esta ata para aprovação, aquilo que alerto é que venham 
as duas mencionadas no ponto da ordem do dia de aprovação da ata”. ------- 
 
 

01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL - 
DECISÕES 
 
 
------- Despacho datado do dia dezasseis de dezembro do presente ano 
que aprovou a décima primeira alteração ao Orçamento da Despesa 
para o ano de dois mil e dezanove – Tomada de conhecimento. ---------- 
 
------- A senhora Presidente referiu que esta alteração teve a ver com o 
pagamento de um seguro que seria de janeiro e ao fazer esta alteração pôde 
já ser pago neste mês. ---------------------------------------------------------------- 
 
------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho em apreço. - 
 
 
------- 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.  
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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 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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