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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 onze de julho de dois mil e dezassete, 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 dez do mês de julho do ano dois mil e dezassete que acusa
o saldo disponível de: ---------------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Cento e trinta e nove mil, quatrocentos e
quarenta e oito euros e quarenta e nove cêntimos. ------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e cinquenta e dois mil, setenta e
quatro euros e setenta e sete cêntimos. --------------------------------------------

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no vinte e sete de junho do ano de dois
mil e dezassete, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter
sido distribuída previamente a todos os membros do Executivo. --------------
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01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL - DECISÕES

------- Despacho datado do dia vinte e oito de junho do presente ano
que aprovou a sétima alteração ao Orçamento da Despesa para o ano
de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com as abstenções
dos Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de
Sá Mora ratificar o despacho em apreço. -----------------------------------------

------- Despacho datado do dia vinte e oito de junho do presente ano
que aprovou a sexta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos
para o ano de dois mil e dezassete. ---------------------------------------------------- Seguidamente solicitou a palavra o Vereador senhor José Manuel
Caldeira Santos que referiu: “Relativamente a esta alteração ao Plano
Plurianual de Investimentos e uma vez que aqui se encontra uma verba para
vedar o recinto da escola tenho uma declaração a fazer. ------------------------------ Aquilo que tenho que dizer em relação a esta situação do recinto,
claro que, se já foi objeto de discussão no Conselho Municipal de Educação
e se os pais que fazem parte desse Conselho aprovaram, não sei se
significativamente em termos de maioria se não mas isso não me importa
mas, aquilo que quero dizer é o seguinte é que, quando foi colocada aquela
vedação na altura fomos vítimas de grandes críticas relativamente aquela
vedação, julgo que aquela vedação foi aquela que menos impacto podia ter,
no fundo tivemos o cuidado de por uma rede e até foi feito um estudo e na
altura foi submetido ao Ministério da Educação que aprovou e a crítica por
parte da oposição foi grande, no entanto acho que foi uma boa solução. ----------- Neste momento passar para uma situação de mais impacto, eu só
estranho é que aqueles que na altura estavam na oposição e criticaram e que
era o PSD, independentemente das pessoas que o compõem ou não, hoje
estamos aqui relativamente a uma vedação que vai causar, com toda a
certeza, mais impacto e que até pode nem ter a adesão dos pais das
crianças, hoje estamos aqui a dizer que de facto é a melhor solução, no
fundo que fique bem claro que na altura quem tinha razão eramos nós e que
a vedação foi uma solução boa e que agora se pretende até maximizar o
impacto e está-se a dizer que de facto é a melhor solução, não vamos votar
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contra pelo facto de já ter passado no Conselho Municipal de Educação
mas, deixamos bem claro que, depois o que vier nada teremos a ver com
esta solução antes pelo contrário, achávamos que a solução anterior é que
era a melhor”. ------------------------------------------------------------------------------- Usou de seguida da palavra o senhor Vice-Presidente da Câmara,
Artur Afonso Nunes Neto Parra que referiu: “Ouvi atentamente o senhor
Vereador José Santos e poderei, eventualmente, concordar com alguns
aspetos todavia quero acrescentar o seguinte. ------------------------------------------ Qualquer estabelecimento de ensino e estamos a referir-nos à escola
básica n.º 1, portanto a nossa escola do passeio, como é assim conhecida.
Aquilo que este Executivo pretende, e certamente o senhor Vereador
enquanto Presidente nos últimos dois mandatos também pretenderia era que
houvesse paz, tranquilidade e bem-estar para com as crianças, professores e
auxiliares educativos. ---------------------------------------------------------------------- Neste momento e há um ano ou dois anos a esta parte tem havido
acontecimentos que de maneira alguma espelham a passividade das pessoas
e nós entendemos para bem, por isso é que foi aprovado em Conselho
Municipal de Educação e após várias reuniões de encarregados de
educação com professores, com a associação de pais, com outras entidades,
com a direção do agrupamento, houve reuniões no sentido de chegarem a
um consenso, esse consenso não foi conseguido e, portanto, entendeu-se
após peripécias que eu considero graves, nomeadamente com a intervenção
da GNR e de outras autoridades, portanto, para pôr paz em determinadas
situações, entendemos nós que definitivamente e o Conselho Municipal de
Educação entendeu de uma vez por todas e para terminar com esse tipo de
anormalidades que o são pôr uma vedação. Uma vedação que não vai ferir,
digamos, a geografia do recinto, vai ser uma vedação muito simpática e
colorida. ------------------------------------------------------------------------------------- Para além disso também vamos, de uma vez por todas, remediar
outro mal que era precisamente a entrada dos cãezinhos dentro do recinto,
este pormenor parece descabido mas é muito importante. Nós todos os anos
fazemos limpeza ao recinto da escola n.º 1 e tiramos, isto parece um
exagero mas é verdade, a última vez que fizemos limpeza tirámos duas
carrinhas de pelo, portanto, nós já tivemos algumas reclamações dos
professores, pulgas, carraças e outros bichos que os cães transportam e,
portanto, estamos também desta forma, digamos, a pôr termo a um
problema grave que é o da saúde. --------------------------------------------------
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------- A última vez como disse tirámos duas carrinhas de pelo dentro da
esponja que faz parte do recinto, é evidente que os cãezinhos entravam por
baixo das grades, de uma maneira geral e acho que isto também é do
conhecimento de todos, não são todos os alunos mas a maior parte deles
têm os seus cãezinhos que vão atrás dos miúdos para a escola e eles entram
lá para dentro e andam por ali a fazer aquilo que habitualmente os cães
fazem. ---------------------------------------------------------------------------------------- Portanto, além de preservar o bem-estar da escola estamos também a
preservar a saúde de quem ali trabalha e foi mais também, digamos, uma
das causas que nos levaram a encerrar definitivamente a vedação, portanto,
também estamos a tratar da saúde escolar das pessoas que ali frequentam
aquele estabelecimento de ensino. ------------------------------------------------------- Senhor Vereador perante estes dois factos também é capaz de me dar
alguma razão nestes dois pormenores que são muito importantes”. ---------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com as abstenções
dos Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de
Sá Mora ratificar o despacho em apreço. -----------------------------------------

------- Despacho datado do dia vinte e oito de junho do presente ano
que aprovou a quinta alteração ao Plano de Atividades Municipais
para o ano de dois mil e dezassete. ---------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com as abstenções
dos Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de
Sá Mora ratificar o despacho em apreço. -----------------------------------------

------- Despacho datado do dia vinte e oito de junho do presente ano
que concedeu a isenção de taxas e a colocação de publicidade à
Câmara Municipal de Mogadouro. --------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia trinta de junho do presente ano que
concedeu a licença especial do ruído à Associação Humanitária de
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Bombeiros Voluntários de Freixo de Espada à Cinta para a realização
de um Arraial Popular a ter lugar no dia um de julho de dois mil e
dezassete. ----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia trinta de junho do presente ano que
concedeu a isenção de taxas à Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Freixo de Espada à Cinta para a realização de um
Arraial Popular a ter lugar no dia um de julho de dois mil e dezassete.
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

03 – OBRAS PARTICULARES

PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA

------- De IRENE CLARISSE GALAS TEIXEIRA REMOALDO, para
construção de uma habitação unifamiliar a que corresponde o processo de
obras n.º 7/2017. ---------------------------------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e setenta e dois barra dois mil e
dezassete, datada do dia trinta de junho do presente ano, da Divisão
Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir a pretensão em causa e notificar a 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. ------------------------------------------------------------------------------
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06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS

------- De JACINTO MANUEL IZIDORO DA SILVA, solicita emissão
de parecer favorável de constituição de compropriedade para o prédio
rústico com o artigo matricial 2981 desta Vila. ---------------------------------------- Atenta a informação número cento e setenta e três barra dois mil e
dezassete, datada do dia três de julho do presente ano da Divisão Técnica
de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a pretensão em apreço. -------------------------------------

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

------- ARU – PARA ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS MUNICIPAIS
NO ÂMBITO DA REABILITAÇÃO URBANA – VISTORIA FINAL
NO EDIFÍCIO SITO NO LARGUINHO DAS EIRAS
PERTENCENTE A MARGARIDA CONCEIÇÃO A. M. PIRES –
PROPOSTA: Atenta a informação número cento e setenta e sete barra dois
mil e dezassete, datada do dia cinco de julho do presente ano da Divisão
Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação 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, com as abstenções dos
Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de Sá
Mora conceder um incentivo financeiro no montante pecuniário de
duzentos e três euros e quarenta cêntimos. ---------------------------------------

------- ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS
DELEGADAS
–
INFORMAÇÃO
–
TOMADA
DE
CONHECIMENTO: Presente a informação número duzentos e noventa e
cinco, datada do dia sete de julho 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 foram praticados os seguintes atos:
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- O Município adquiriu no dia 22/06/2017, por escritura pública de
compra e venda, um prédio urbano sito na Rua das Amendoeiras,
em Freixo de Espada à Cinta, pelo valor de 55.000,00€,
propriedade de Herculano César Trigo e Maria Júlia Ferreira.
- No dia 27/06/2016, vendeu por escritura pública de compra e
venda um prédio urbano, sito na Rua da Igreja a Ana Beatriz Alves
Gata, pelo valor de 2.310,00€.
É tudo quanto me cumpre informar.
A Técnica Superior
(Dr.ª Susana Maria Durana Valente)
------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação em apreço.

------- 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 um de agosto de dois mil e dezassete. ---------------------

A PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIA DO CÉU QUINTAS

