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

No dia onze de fevereiro 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 dez do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte que acusa
o saldo disponível de: ---------------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Duzentos e trinta e seis mil quinhentos e
cinquenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos.--------------------------
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Dotações não Orçamentais – Cento e quatro mil oitocentos e trinta e dois
euros e cinquenta e seis cêntimos.--------------------------------------------------

ACTA: Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal
realizada no dia vinte e oito 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.-

01 –
DECISÕES

COMPETÊNCIA

EXCECIONAL

–

Despacho datado do dia dezassete de janeiro do presente ano que
aprovou e adjudicou a minuta contratual do contrato de aquisição de
energia elétrica para as instalações do Município de Freixo de Espada
à Cinta – 2020/2021.-----------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade,
ratificar o despacho em apreço. ----------------------------------------------------

03 – OBRAS PARTICULARES
CADUCIDADE DO PROCESSO
ISABEL MARIA CANHOTO DA CRUZ JANEIRO – CADUCIDADE
DO PROCESSO DE OBRAS N.º 16/2016- APROVAÇÃO: Atenta a
informação número trinta e cinco barra dois mil e vinte, datada do dia trinta
e um de janeiro do presente ano, da Divisão Técnica de Obras, Urbanismo
e Habitação, referindo o motivo da caducidade.----------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade
declarar a caducidade do processo em apreço. -----------------------------------

JOÃO MANUEL MANSO – CADUCIDADE DO PROCESSO DE
OBRAS N.º 18/2016- APROVAÇÃO: Atenta a informação número trinta
e seis barra dois mil e vinte, datada do dia trinta e um 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. -----------------------------------

ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO
De PAULO JORGE DE SOUSA XAVIER PEREIRA, para alteração ao
alvará de loteamento do lote nº14 do Loteamento da Santa Casa da
Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta.---------------------------------------Atenta a informação número trinta e três barra dois mil e vinte, datada do
dia vinte e oito de janeiro do presente ano, da Divisão Técnica de Obras,
Urbanismo e Habitação, referindo o motivo da alteração.---------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar
a alteração ao referido lote. ---------------------------------------------------------

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA – PROPOSTA – APROVAÇÃO:
Foi presente para efeitos de aprovação uma proposta do Código de Ética e
Conduta da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta 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 unanimidade,
aprovar a proposta em apreço.------------------------------------------------------
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Os vereadores senhores Rui Portela, Nuno Ferreira e Antónia Coxito
abstiveram-se.-------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO DE CONDUTA – LEI Nº 52/2019, DE 31 DE JULHO –
PROPOSTA: APROVAÇÃO: Foi presente para efeitos de aprovação
uma proposta do Código de Conduta dos Eleitos Locais da Câmara
Municipal de Freixo de Espada à Cinta 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 unanimidade com as
alterações sugeridas, aprovar a proposta em apreço, bem como sujeitar a
mesma proposta à apreciação da Assembleia Municipal.-----------------------

CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO BAR DA CENTRAL DE
CAMIONAGEM – PROGRAMA DE CONCURSO – CADERNO DE
ENCARGOS – PROPOSTA - APROVAÇÃO: Pela senhora Presidente
da Câmara foi presente para efeitos de aprovação o programa de concurso
e o caderno de encargos para a concessão da exploração do bar da central
de camionagem e que aqui se dão por transcritos ficando um exemplar dos
mesmos arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ----------------------------DELIBERAÇÃO: Depois de devidamente analisados os programa de
concurso e o caderno de encargos referentes a concessão acima
referenciada, a Câmara Municipal deliberou por maioria reprovar os
mesmos.-------------------------------------------------------------------------------Os vereadores senhores Rui Portela, Nuno Ferreira e Antónia Coxito
votaram contra os mesmos pelas razões enunciadas.----------------------------

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – AGÊNCIA DE GESTÃO DA
TESOURARIA E DA DIVÍDA PÚBLICA – IGCP, EPE – CESSÃO
DE CRÉDITOS DO ACORDO DE REGULARIZAÇAO DE
DIVÌDAS, CELEBRADO COM A EMPRESA ÁGUAS DO NORTE
S.A, JUNTO DO BEI – BANCO EUROPEU DO INVESTIMENTO –
PROPOSTA: Presente para efeitos de aprovação uma proposta de
contrato de abertura de conta bancária para cessão de créditos do acordo de
regularização de dívidas celebrado com a empresa Águas do Norte S.A. e
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que aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da mesma arquivada na
pasta anexa ao livro de atas. --------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Depois de devidamente analisada a proposta em apreço,
a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a mesma.----------

INFORMAÇÃO NOS TERMOS DO Nº1 DO ARTIGO 56º DA LEI
Nº73/2013, DE 03 DE SETEMBRO – ALERTA PRECOCE DE
DESVIOS – TOMADA DE CONHECIMENTO: Presente a informação
número dezanove datada de quatro de fevereiro 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.---------------------------------------------------------------

COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO DA
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA PELA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – ASSEMBLEIA DE DEZEMBRO DE
2018 – TOMADA DE CONHECIMENTO: Presente a informação
número vinte datada de quatro de fevereiro de dois mil e vinte, da Divisão
Administrativa e Financeira, sobre dos compromissos plurianuais
assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pela
Assembleia Municipal em dezembro de 2018 e 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
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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 e cinquenta minutos 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

