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MINUTA
DA
ATA
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: Rui Miguel Roxo Portela, Fernando António da Silva
Rodrigues, Prof. 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: -------------------------------------------------------------------

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.----------------------------------------------------
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Dotações não Orçamentais – Cento e trinta e três mil cinquenta e oito
euros e quarenta e cinco cêntimos.-------------------------------------------------

ACTA: 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 10/2014APROVAÇÃO: 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. -----------------------------------

CADUCIDADE DO PROCESSO DE OBRAS N.º 19/2016APROVAÇÃO: 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
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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 – INFORMAÇÃOPROPOSTA: 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
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;
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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)

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.-------------------------------------------------------------
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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, Ana Maria Bento Soares, Coordenadora Técnica do Município
a subscrevo e também assino. ------------------------------------------------------

A Presidente da Câmara

A Coordenadora Técnica

