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MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

EDITAL 
 
-------MARIA DO CÉU QUINTAS, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA:  
 
 
------- TORNA PÚBLICO, nos termos do disposto no artigo 91 conjugado 
no n.º4 do artigo 92 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro que na reunião ordinária 
desta Câmara realizada no dia dezoito de outubro de dois mil e dezasseis, 
cuja ata se encontra devidamente aprovada, foram tomadas as seguintes 
deliberações. -------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal 
tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de 
tesouraria do dia dezassete do mês de outubro do ano dois mil e dezasseis 
que acusa o saldo disponível de: --------------------------------------------------- 
 
Dotações Orçamentais – Quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e 
noventa e dois euros e cinquenta cêntimos. --------------------------------------- 
 
Dotações não Orçamentais – Cento e quatro mil, duzentos e oitenta e 
quatro euros e trinta e sete cêntimos. ---------------------------------------------- 
 
 
------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar 
a ata da reunião ordinária realizada no dia quatro de outubro do ano de dois 
mil e dezasseis, dispensando-se a sua leitura em virtude de as mesmas 
terem sido distribuídas previamente a todos os membros do Executivo. ----- 
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  01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL – DECISÕES 
 
 
------- Despacho datado do dia sete de outubro do presente ano que 
aprovou a décima terceira alteração ao Orçamento da Despesa para o 
ano de dois mil e dezasseis. --------------------------------------------------------  
 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção 
do Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora ratificar o despacho em 
apreço. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- Despacho datado do dia sete de outubro do presente ano que 
aprovou a décima alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 
o ano de dois mil e dezasseis. ----------------------------------------------------- 
 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção 
do Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora ratificar o despacho em 
apreço. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- Despacho datado do dia sete de outubro do presente ano que 
aprovou a oitava alteração ao Plano de Atividades Municipais para o 
ano de dois mil e dezasseis. --------------------------------------------------------  
 
 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção 
do Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora ratificar o despacho em 
apreço. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- Despacho datado do dia treze de outubro do presente ano que 
aprovou o protocolo de cooperação entre a Associação Museu de 
Imprensa e a Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta. ---------- 
 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho 
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
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 03 – OBRAS PARTICULARES 
 
PARA DELIBERAÇÃO FINAL 
 
 
------- De ARTUR AUGUSTO TAVARES FAUSTINO, para aprovação 
do projeto de especialidades de legalização e ampliação de um edifício de 
arrumos no Lugar de Marivela, em Freixo de Espada à Cinta a que 
corresponde o processo de obras n.º 09/2016 e cujo projeto de arquitetura 
foi aprovado em reunião de Câmara realizada no dia vinte de setembro do 
presente ano. -------------------------------------------------------------------------- 
------- Atenta a informação número duzentos e oitenta e quatro barra dois 
mil e dezasseis, datada do dia seis de outubro do presente ano, da Divisão 
Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou 
por unanimidade deferir a pretensão em causa e notificar o requerente que 
deverá requerer, no prazo de um ano a contar da data de notificação do ato 
de licenciamento ou autorização a emissão do respetivo alvará, 
apresentando para o efeito os elementos legalmente exigíveis nos termos da 
Portaria número duzentos e dezasseis traço E barra dois mil e oito de três 
de março. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 
------- ATRIBUIÇÃO DE NOVOS TOPÓNIMOS NA VILA DE 
FREIXO DE ESPADA À CINTA – PROPOSTA: Pela senhora 
Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta de atribuição de 
novos topónimos na Vila 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. --------------------------------------------------------------------------------- 
------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade aprovar a proposta em apreço. ------------------------------------- 
 
 
------- ATRIBUIÇÃO DE NÚMEROS DE POLÍCIA NA VILA DE 
FREIXO DE ESPADA À CINTA – PROPOSTA: Pela senhora 
Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta de números de 
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polícia na Vila 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. - 
------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade aprovar a proposta em apreço. ------------------------------------- 
 
 
------- FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO – CARLA 
MARÍLIA SERRA PEREIRA GASPAR – PROPOSTA: Presente a 
informação número quatrocentos e oitenta e seis, datada do dia vinte e oito 
de setembro do presente ano, subscrita pela Técnica Superior Dr.ª Telma 
Redondo relativa ao pedido de apoio do Fundo Social de Apoio à 
Habitação por parte da senhora Carla Marília Serra Pereira Gaspar e que 
aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas. --------------------------------------------------------------- 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir o material 
descrito no orçamento até ao valor pecuniário de três mil e quinhentos 
euros. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BRAGANÇA – MOÇÃO 
“TAXAS DE SERVIDÃO AGRÍCOLA A PARTIR DE ESTRADAS 
NACIONAIS E REGIONAIS” – TOMADA DE CONHECIMENTO: 
A Câmara Municipal tomou conhecimento de uma moção enviada pela 
Assembleia Municipal de Bragança sobre as taxas de servidão Agrícola a 
partir de estradas nacionais e regionais. ------------------------------------------- 
 
 
------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TAVIRA – MOÇÃO “SÓ 
COM OUTRA POLÍTICA SERÁ POSSIVEL COMBATER O 
FLAGELO DOS FOGOS FLORESTAIS” – TOMADA DE 
CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento de uma 
moção enviada pela Assembleia Municipal de Tavira sobre “Só com outra 
política será possível combater o flagelo dos fogos florestais. ----------------- 
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RUINAS 
 
 
------- De HERDEIROS DE ANTÓNIO MANUEL PIRES – AUTO DE 
VISTORIA: Pela senhora Presidente da Câmara foi presente o auto de 
vistoria que a seguir se transcreve. ------------------------------------------------- 
 
Aos 03 dias do mês de outubro de 2016, no seguimento do despacho 
datado de 14/09/2016 exarado pela Exma. Sra. Presidente da Câmara 
Municipal na informação n.º 253/2016, deslocou-se a Comissão de 
Vistoria à Rua do Santo, em Fornos, a fim de verificar as condições em 
que se encontra o edifício pertença dos Herdeiros de António Manuel 
Pires, tendo apurado o seguinte: 
 
 Caracterização do Imóvel 
 Número de pisos: 2 
 Tipo de paredes: resistentes em alvenaria de pedra 
 Tipo de cobertura: inexistente 
 Elementos salientes: não possui 
 
 Anomalias detetadas 
 - Fachada principal em risco de derrocada eminente 
  
 
 Nível de conservação (artigo 5º, D.L. n.º 266-B/2012, de 31 de 
dezembro) 
 1 – Péssimo 
 
 Obras preconizadas 
 - Recuperação ou demolição da fachada do edifício com limpeza dos 
entulhos 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o auto de 
vistoria em apreço e notificar o proprietário das obras preconizadas. -------- 
 
 
------- ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS – INFORMAÇÃO – TOMADA DE 
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CONHECIMENTO: Presente a informação número quinhentos e onze, 
datada do dia treze de outubro do presente ano, subscrita pela Técnica 
Superior Dr.ª Susana Valente e que a seguir se transcreve. -------------------- 
 
 No âmbito da delegação de competências delegadas pela 
Câmara Municipal na Senhora Presidente da Câmara, informa-se, 
para efeitos de tomada de conhecimento, a Excelentíssima 
Câmara Municipal que foi praticado o seguinte ato: 
 
- O Município adquiriu no dia 29/09/2016, por escritura pública 
de compra e venda, um prédio urbano sito na Rua do Cabo, União 
de Freguesias de Lagoaça e Fornos pelo valor de 10.000€, 
propriedade de Carlos José Gomes de Castro Saraiva, Simão 
Paulo Gomes de Morais de Castro Saraiva, Carlos Óscar Gomes 
de Morais de Castro Saraiva e de Maria Adelaide Gomes de 
Morais Saraiva. 
 
É tudo quanto me cumpre informar. 
 

A Técnica Superior 
Dr.ª Susana Valente 

 
------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------ 
 
------- Para constar e devidos efeitos se dactilografou o presente Edital e 
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.  
 
------- Edifício dos Paços do Concelho e Divisão Administrativa, 
Financeira e Social dezanove de outubro de dois mil e dezasseis. ------------ 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA 
 
 

MARIA DO CÉU QUINTAS 
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