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

 
 
No dia catorze de janeiro do ano dois mil e vinte, 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. ----------------------------------------------------------------------------- 
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. --------------- 
No período antes da ordem do dia usou da palavra o vereador senhor Nuno 
Ferreira referindo: “ O que me leva a falar antes da ordem do dia é apenas 
uma questão que tem a ver com as obras que estão a ser feitas nas traseiras 
da câmara municipal. Gostaria de saber que obra é que vai ser feita, uma 
vez que já existia ali um espaço verde e até era uma obra que vem de um 
mandato anterior, neste caso remonta ao tempo de senhor António Alberto 
Madeira. E agora vemos que esta ali a ser cortado não sei se é para fazer 
alguma passagem ou não, mas gostaria que a senhora Presidente nos 
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elucidasse sobre o que é que vai ser feito aqui nas traseiras da câmara 
municipal. Como já existem poucos espaços verdes e neste caso era obra 
que já estava feita, gostaria de saber se é nesse sentido que vai continuar ou 
o que vai ser feito ali.----------------------------------------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------- 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: ” A 
minha pergunta vai na sequência da pergunta que foi feita na reunião 
anterior, se já tem elementos relativamente aqueles questões dos 
compromissos plurianuais e se já nos traz a listagem devidamente 
elucidada.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “ Começo por 
responder ao senhor vereador Nuno Ferreira, na obra que esta a ser 
executada nas traseiras da câmara vai-se remover a parte que tem relva para 
ficar tudo direito e uma das razões é a humidade que a cave do edifício 
tem. Está-se também a restaurar estas casas de banho que já se 
encontravam muito degradadas e esperamos que não demorem muito as 
obras, também já foram restauradas as existentes no largo de Sto. António. 
E em conversa com as pessoas que costumam estar por aqui entendem elas 
que esta parte atrás da câmara deve ficar direita, e pedem para que este lado 
fique como o outro que tem a pérgula para fazer sombra. O freixo como já 
tem muitos anos e as raízes já estão fundas não sofrerá grandes males, por 
isso vai manter-se ali.----------------------------------------------------------------- 
  
 
INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------------
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que questionou: “É só 
este corte de relva deste lado ou vai ser toda a relva existente.----------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “É esta 
parte e a outra também.-------------------------------------------------------------- 
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INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------------
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que questionou: “Tudo o 
que existe ali de relva vai ser retirado.-------------------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “ Sim, vai 
ficar uma praça mais direita, ali na parte onde se joga a raiola, como 
costumam sentar-se na parte de cima do banco, vai fazer-se uma bancada 
aproveitando a parte que já existe, os serviços ainda propuseram fazer uma 
cobertura para quando chove, mas não fica bem, e quando chove ninguém 
fica a jogar a raiola. Agora a bancada sim, pois as pessoas sentam-se na 
parte de cima do banco, então aproveita-se e faz-se ali uma bancada, nada 
demais, para que as pessoas possam estar ali sentadas e fica bonito e 
acabamos também com a humidade na cave do edifício.------------------------ 
 
 
INTERVENÇÃO DO VEREADOR RUI PORTELA. -------------------
Usou da palavra o vereador senhor Rui Portela que referiu: “Vê-se melhor 
e não se leva com a moeda na testa.------------------------------------------------ 
 
 
INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Em relação à 
listagem falei com os serviços da contabilidade e a mesma mantem-se não 
havia assim necessidade de voltar a traze-la outra vez. Os valores são 
aqueles que lá estão, nem mais nem menos, os quatro contratos que têm 
montantes iguais dois deles têm IVA e em relação aos outros é igual. As 
ordens que dei foi que a partir de agora a informação tem de vir com os 
valores dos contratos que é publicado na base.gov. que é o que interessa é o 
valor dos contratos.------------------------------------------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------- 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: ”A 
questão que se punha em relação à listagem que não veio segunda vez e 
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isso não é relevante, mas a questão que tinha sido colocada era o porquê da 
existência de disparidade de valores que estavam na listagem e o que estava 
na base.gov., fizemos aqui as contas, aliás foram feitas aqui por diversas 
pessoas, foram feitas pelo vereador Rui Portela, pelo Engenheiro que 
estava também fez algumas contas e não batia certo. Agora das duas uma, o 
que ali tem é o que esta na base.gov. mais algum adicional ou nalguns 
casos, uma vez que também havia duas ou três situações em que era menor, 
podia efetivamente ter sido pago uma parte e o remanescente é que estavam 
a pô-lo para compromissos existentes futuros, era a outra hipótese.----------- 
Agora de facto em cinquenta e cinco contratos que tinham sido feitos e que 
tínhamos visto, tinham dezoito ou dezanove naquela listagem e em treze os 
valores não eram coincidentes. Portanto é demasiado estranho. A única 
coisa que pedi era a listagem onde tivessem confirmado um a um o porque 
dos valores serem diferentes.-------------------------------------------------------- 
Era tão fácil, primeiro contrato o valor que está na base.gov., aliás até o 
indiquei, mais o IVA a 23% ou a 6% ou o que quer que fosse. Portanto há 
ou não há a tal divergência, que eu referi na altura, e hoje não tenho a 
listagem comigo, havia dois contratos que estavam isentos, era o da terapia 
da fala e o de nutrição, em relação a esses ficou devidamente esclarecido 
pela explicação que nos deu.-------------------------------------------------------- 
Agora em relação aos outros continuo a dizer que não faz qualquer sentido 
aquela diferença, até porque são muitas diferenças, não é uma ou outra, são 
muitas diferenças, eram treze diferenças em dezoito.---------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Não 
eram treze diferenças entre dezoito contratos, a senhora vereadora é que 
dizia que treze contratos não deviam estar na listagem, que só deviam fazer 
parte daquela lista três, que quinze não deviam estar incluídos porque não 
eram contratos plurianuais, foi isso que referiu.---------------------------------- 
  
 
INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------- 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: ”E 
também lhe mostrei as diferenças aliás tive esse cuidado. Mas há ainda uma 
outra questão que não referiu e seguramente não vai conseguir referir é 
porque não estava lá um contrato de 4.900,00€ e qualquer coisa, que agora 
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não tenho de cabeça, e continuo a perguntar é o remanescente de algum 
contrato maior ou é efetivamente aquele valor.----------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “É mesmo 
o valor do contrato.------------------------------------------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------- 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: ”Então 
vai-me dizer que um contrato por ajuste direto simplificado, com certeza 
que sabe isso e nos pode explicar ainda melhor, um ajuste direto 
simplificado é contra fatura nunca pode ser uma coisa a pagar a dois ou três 
anos conforme vocês tinham lá.---------------------------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Se consta 
é porque pode ser a dois ou três anos e pode não ser contra fatura, é um 
contrato.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------- 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: ”É um 
contrato, não é uma fatura conforme esta a dizer, se não é um contra fatura 
e também não esta publicado na base.gov. porque até esse valor não é 
obrigatório e nos desconhecemos o contrato e também o traz aqui e não nós 
diz para o que é que é, como é que se justifica ou melhor não se justifica, 
porque não há justificação para isso, de que um contrato de 4.900,00€ 
possa ser um compromisso plurianual, não há em lado nenhum que diga 
que isso possa ser um compromisso plurianual. Ao abrigo da lei é 
impossível, quer da lei nº8 quer do decreto-lei nº127 de 2012 que era quase 
uma orientação de como aplicar a lei dos compromissos portanto não há lá 
nada, e desafio a que me traga onde é que esta escrito que isso pode ser 
feito, porque não pode e isso garanto eu que não pode.-------------------------  
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INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Se esta lá 
é porque tem que estar, senão estávamos a omitir informação.----------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------- 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: ”Não 
pode, não há nenhum artigo na lei que permita isso, senão leia a lei de fio a 
pavio e leia as explicações que são feitas relativamente a isso, porque senão 
era muito fácil. Um contrato de quatro mil euros passa para daqui a dois 
anos, um contrato de mil euros passa para daqui a três anos, mas isso é 
impossível ao abrigo da lei. Obviamente vocês podem por lá o que 
quiserem agora dai a se legal, não é, e é tudo o que tenho para dizer.--------- 
 
 
INTERVENÇÃO DO VEREADOR RUI PORTELA. -------------------
Usou da palavra o vereador senhor Rui Portela que referiu: “Impossível não 
é, esta lá, agora se esta mal é que é um problema.-------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Não esta 
nada mal.------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------- 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: ”Possível 
é, agora que é contra a lei é.---------------------------------------------------------  
 
 
INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Senhora 
vereadora fico por aqui para não dizer mais nada, porque depois entramos 
naquilo que não devemos.----------------------------------------------------------- 
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INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------- 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: ”Entre 
onde quiser, na certeza porém de que sabe que aquilo que esta a fazer esta 
errado e é contra a lei, faça o que quiser, tome as iniciativas que quiser e 
mais nada e é tudo quanto tenho para dizer.---------------------------------------  
 
 
INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------------
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Em relação 
a esta questão e só para ficar clarificado e mediante aquilo que a vereadora 
Antónia Coxito disse e que a senhora Presidente também refutou sobre a 
listagem que se comprometei a trazer, a mesma não irá ser trazida porque 
afirma que se mantém exatamente a mesma. Aquilo que na altura foi aqui 
referido e nessa reunião estivemos todos presentes, foi que havia 
disparidades entre os valores que não coincidiam.------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Eu não 
disse que havia, não fui eu que disse, mas sim vocês.--------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------------
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Por isso é 
que se falou para vir aqui novamente a listagem e daí ter colocado a 
questão.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “A 
listagem é uma coisa que se mantém e não vale a pena traze-la novamente 
uma vez que vocês já a têm.--------------------------------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------------
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Aquilo que 
estamos aqui a referir e a minha colega acabou de referir é se aqueles 
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valores estão corretos, uma vez que não coincidem com aquilo que foi aqui 
apresentado, é só a isso que quero que responda.-------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Não 
coincidem com o que foi aqui apresentado, quem é que diz que não 
coincidem.----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------------
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Aquilo que 
nós verificamos aqui nos contratos, senão estou em erro eram dezoito, em 
alguns não coincidia o valor.-------------------------------------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Isso é o 
que vocês dizem, aliás foi a Dra. Antónia que disse.---------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------------
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “E também 
foi comprovado aqui isso mesmo, e agora a senhora Presidente diz que se 
mantém tudo como esta em relação ao que foi apresentado naquela reunião.  
 
 
INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: 
“Mantenho o que esta e já vai sair mais uma redação.--------------------------- 
 
 
INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------------
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Não sei ao 
que se refere, mas se a senhora Presidente diz que fica tudo como está é a 
sua opinião.---------------------------------------------------------------------------- 
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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 treze do mês de janeiro do ano dois mil e vinte que acusa 
o saldo disponível de: ---------------------------------------------------------------- 
 
Dotações Orçamentais – Trezentos e quinze mil duzentos e setenta e sete 
euros e noventa e seis cêntimos.---------------------------------------------------- 
 
Dotações não Orçamentais – Cento e trinta e três mil cinquenta e oito 
euros e quarenta e cinco cêntimos.------------------------------------------------- 
 
ATA: Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal 
realizada no dia dezassete de dezembro do ano de dois mil e dezanove e da 
ata da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia trinta de 
dezembro do ano de dois mil e dezanove.----------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar, as referidas atas, dispensando-se a sua leitura em virtude de a 
mesma ter sido distribuída previamente a todos os membros do Executivo.- 
 
 

03 – OBRAS PARTICULARES 
 
CADUCIDADE DO PROCESSO 
 
 
CADUCIDADE DO PROCESSO DE OBRAS N.º 10/2014- 
APROVAÇÃO: Atenta a informação número três barra dois mil e vinte, 
datada do dia oito de janeiro do presente ano, da Divisão Técnica de Obras, 
Urbanismo e Habitação, referindo o motivo da caducidade.-------------------- 
  
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 
declarar a caducidade do processo em apreço. ----------------------------------- 
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CADUCIDADE DO PROCESSO DE OBRAS N.º 19/2016- 
APROVAÇÃO: Atenta a informação número quatro barra dois mil e vinte, 
datada do dia oito de janeiro do presente ano, da Divisão Técnica de Obras, 
Urbanismo e Habitação, referindo o motivo da caducidade.-------------------- 
  
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 
declarar a caducidade do processo em apreço. ----------------------------------- 
O senhor Vice-Presidente Fernando Rodrigues manifestou o seu 
impedimento legal em virtude dos laços familiares com a impetrante, 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. ---------------------- 
 

 
08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 
 
CEDÊNCIA DA POSIÇÃO CONTRATUAL DAS LOJAS Nº2 E 3 DO 
MERCADO MUNICIPAL – REQUERIMENTO – INFORMAÇÃO-
PROPOSTA: Presente um requerimento da operadora das lojas nº2 e 3 do 
mercado Municipal, solicitando a cedência da posição contratual referente 
às mesmas.----------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir 
a pretensão em apreço. -------------------------------------------------------------- 
 
 
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO – PROPOSTA: Pela 
senhora Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta que a 
seguir se transcreve. ------------------------------------------------------------------ 

PROPOSTA 
 

Assunto: CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO 
 
  Nos termos do Dec. Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro e de acordo 
com o estipulado no nº1 do artigo 18º. Da Norma de Controlo Interno 
aprovado em Reunião de Câmara, realizada a 26/09/2019, propõe esta 
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Divisão a criação do Fundo de Maneio para o ano de 2020, com as 
seguintes condições: 
 

a) Que o fundo de maneio a constituir, permita a realização de 
despesas de reduzido valor, com carácter urgente e inadiável, 
afetas às seguintes rubricas orçamentais: 

 
01.02.04 - AJUDAS DE CUSTO  
 250,00 € - Duzentos e cinquenta euros; 
 
02.01.02.02 - COMBUSTÍVEIS (gasóleo) 
 1.000,00 € - Mil euros; 
 
02.02.09 - COMUNICAÇÕES  
 250,00 € - Duzentos e cinquenta euros; 
           52,00 € - Cinquenta e dois euros; 
 
02.02.05 - CONTENCIOSO E NOTARIADO  
 250.00 € - Duzentos e cinquenta euros. 
 
 Mais proponho ainda que os fundos de maneio constituídos por 
conta das rubricas económicas 01.02.04, 02.01.02.02, e 02.02.25 
fiquem à guarda da colaboradora Liliana Maria Macias Gamboa, o 
fundo de maneio constituído por conta da rubrica económica 02.02.09 
fique à guarda da colaboradora Tânia de Jesus Leonor Lopes Soeiro no 
montante de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) e o fundo de maneio 
constituído por conta da mesma rubrica económica fica à guarda do 
Chefe de Divisão – Dra. Telma Maria Neto Redondo no montante de 
52,00€ (cinquenta e dois euros). 
 
 Edifício dos Paços do Concelho de Freixo de Espada à Cinta, 08 de 
janeiro de 2020. 

A Presidente da Câmara 
 

(Maria do Céu Quintas) 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 
aprovar a proposta em apreço. ------------------------------------------------------ 
 
 
APROVAÇÃO DA ATA 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, a Câmara Municipal deliberou 
por unanimidade, aprovar a ata sob a forma minuta com vista a sua 
executoriedade imediata.------------------------------------------------------------- 
 
 
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, 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


