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

No dia vinte e oito 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: -------------------------------------------------------------------

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 janeiro do ano dois mil e vinte que
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Quinhentos e vinte e seis mil quinhentos e
sessenta e oito euros e setenta e oito cêntimos.-----------------------------------
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Dotações não Orçamentais – Cento e quatro mil oitocentos e noventa e
seis euros e quarenta e quatro cêntimos.-------------------------------------------

ACTA: Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal
realizada no dia catorze de janeiro do ano de dois mil e vinte.----------------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

ATUALIZAÇÃO DO PREÇO/TARIFA DE OCUPAÇÃO DAS
LOJAS DO MERCADO MUNICIPAL- PROPOSTA: Presente a
informação número dez datada de vinte e um de janeiro de dois mil e vinte,
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.------------------------------------------------------

PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO – PROPOSTA DE
DELIBERAÇÃO: Foi presente para efeitos de aprovação uma proposta de
deliberação referente ao Auto de Contraordenação NUICO
000015/19.5.EAMDL, elaborado pelo Núcleo de Inspeção e Fiscalização
III da ASAE 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.------------------------------------------------------
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Os vereadores senhor Nuno Ferreira e senhora Antónia Coxito abstiveramse.---------------------------------------------------------------------------------------

PRIMEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA AO
ORÇAMENTO DA DESPESA, E A PRIMEIRA ALTERAÇÃO
ORÇAMENTAL PERMUTATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES
MUNICIPAIS PARA O ANO DE DOIS MIL E VINTE - TOMADA
DE CONHECIMENTO: Presente para tomada de conhecimento o
despacho datado do dia vinte de janeiro do presente ano que aprovou a
primeira alteração orçamental permutativa ao orçamento da despesa, e a
primeira alteração orçamental permutativa ao plano de atividades
municipais para o ano de dois mil e vinte.----------------------------------------DELIBERAÇÃO:A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho
em apreço.------------------------------------------------------------------------------

OBRA PÚBLICA EM TERRENO PRIVADO – COMPENSAÇÃO –
PROPOSTA: Pela senhora Presidente da Câmara foi presente uma
proposta de compensação ao proprietário do terreno rústico sito na
Travessa em virtude de o mesmo ter sido ocupado indevidamente por obra
pública e que aqui se dá por transcrito, ficando um exemplar do mesmo
arquivado junto ao livro de atas.---------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade,
aprovar a proposta em apreço.-----------------------------------------------------Mais foi ainda deliberado submeter a mesma à aprovação da Digníssima
Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------

CRIAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE SUBUNIDADES ORGÂNICAS
FLEXIVEIS – DESPACHO – TOMADA DE CONHECIMENTO:
Presente para tomada de conhecimento o despacho datado do dia vinte e
dois de janeiro do presente ano que aprovou a criação e designação de
subunidades orgânicas flexíveis.---------------------------------------------------DELIBERAÇÃO:A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho
em apreço.------------------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Minuta da Ata nº 02/2020
Reunião de 28/01/2020

Pág. 4
____________________________________________________________
ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS MUNICIPAIS – PROPOSTA: Foi presente para efeitos de
aprovação uma proposta de alteração ao regulamento da organização dos
serviços municipais e que aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da
mesma arquivada na pasta anexa ao livro de atas. ------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, aprovar a
proposta em apreço.-----------------------------------------------------------------Os vereadores senhores Nuno Ferreira e Antónia Coxito votaram contra
pelas razões enunciadas anteriormente.--------------------------------------------

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA BANDA DE
MÚSICA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA- PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO – PROPOSTA: Foi presente para efeitos de aprovação o
Protocolo de Cooperação Financeira a celebrar com a Associação
Recreativa e Cultural da Banda de Música de Freixo de Espada à Cinta, que
aqui se dá por transcrito, ficando um exemplar do mesmo arquivado junto
ao livro de atas.-----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade, aprovar o protocolo em referência.---------------

CASC -CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS
FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS
PROTOCOLO
DE
COOPERAÇÃO – PROPOSTA: Foi presente para efeitos de aprovação o
Protocolo de Cooperação Financeira a celebrar com a Associação CASCCentro de Acão Social e Cultural dos Funcionários Municipais, que aqui se
dá por transcrito, ficando um exemplar do mesmo arquivado junto ao livro
de atas.---------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade, aprovar o protocolo em referência.--------------Os vereadores senhor Nuno Ferreira e senhora Antónia Coxito abstiveramse.---------------------------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Minuta da Ata nº 02/2020
Reunião de 28/01/2020

Pág. 5
____________________________________________________________
ATOS PRATICADOS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA PRESIDENTE
DA CÂMARA NO ÂMBITO DO REGIME LEGAL DE
PREVENÇÃO E CONTROLO DA POLUIÇÃO SONORA –
REGULAMENTO GERAL DE RUÍDO – CONCESSÃO DE
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – ART.15º, DO DL Nº9/2007, DE
17 DE JANEIRO – TOMADA DE CONHECIMENTO: Presente a
informação número quatro barra dois mil e vinte, datada de treze de janeiro
de dois mil e vinte, 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 da
informação em apreço. --------------------------------------------------------------

ATOS PRATICADOS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA PRESIDENTE
DA CÂMARA NO ÂMBITO DO REGIME LEGAL DE
REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA DESPORTIVA
E DIVERTIMENTOS PÚBLICOS (DECRETO-LEI Nº 310/2002, DE
18 DE DEZEMBRO) – TOMADA DE CONHECIMENTO: Presente a
informação número três barra dois mil e vinte, datada de treze de janeiro de
dois mil e vinte 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 da
informação 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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PÚBLICO
Não houve público presente.--------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, pela
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara foi declarada encerrada a
reunião, eram
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

