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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 cinco de dezembro 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 quatro do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete 
que acusa o saldo disponível de: --------------------------------------------------- 
 
 
Dotações Orçamentais – Cento e oitenta e três mil, setecentos e seis euros 
e onze cêntimos. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dotações não Orçamentais – Cento e trinta e oito mil, quinhentos e 
sessenta euros e catorze cêntimos. ------------------------------------------------- 
 
 
------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar 
a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e um de novembro 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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06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 
 
------- De ABEL MARIA NETO PARRA, CABEÇA DE CASAL DE 
HERANÇA DE, solicita certidão de compropriedade dos prédios rústicos 
nos termos do art.º 54º da Lei n.º 64/2003 de 23 de agosto. -------------------- 
------- Atenta a informação número duzentos e noventa e oito barra dois mil 
e dezassete, datada do dia quatro de dezembro do presente ano da Divisão 
Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou 
por unanimidade emitir parecer favorável. --------------------------------------- 
 
 

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 
------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULO FLORESTAL DE COMBATE A INCÊNDIOS – 
POSEUR – PROPOSTA: Presente uma missiva da Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Freixo de Espada à Cinta que a 
seguir se transcreve. ------------------------------------------------------------------ 
 
Assunto: Aquisição de Veículo Florestal de Combate a Incêndios – 
POSEUR 
 
 Tendo a informação de que está pronto o processo de aquisição do 
VFCI – Veículo Florestal de Combate a Incêndios atribuído a esta 
Associação Humanitária no âmbito do POSEUR e de que V.Ex.a 
assumiu custear na componente nacional do projeto, venho enviar cópia 
de certidão de ata da direção bem como do relatório de avaliação das 
propostas submetidas a concurso. 
 Das três propostas, uma foi excluída, sendo que as outras duas 
dizem respeito a uma viatura Mercedes do mesmo tipo, pelo que a decisão 
se baseou exclusivamente no fator preço. Foi proposta a adjudicação da 
viatura à Firma JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCRS, LDA 
pelo valor de 145.400,00 euros. 
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 O senhor Diretor da Associação de Municípios do Douro Superior 
que orientou todo o procedimento ainda ficou de esclarecer a situação 
relativa ao pagamento do IVA, sendo que nesta fase em princípio e a uma 
taxa de 6% acresce aos quinze por cento da componente nacional 
(21.810,00 euros) um valor desse imposto de 8.724,00 euros, perfazendo 
assim a comparticipação do Município o montante de 30.534,00 euros. 
 Agradecendo toda a atenção de V.Ex.a para o assunto, aguardo 
contato para a formalização do contrato de adjudicação. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

O Presidente da Direção 
(Edgar Manuel da Conceição Gata) 

 

------- Depois de devidamente analisada a missiva, a Câmara Municipal e 
tendo em atenção que posteriormente o valor do IVA será devolvido à 
Associação Humanitária, deliberou por unanimidade conceder um subsídio 
pecuniário no montante da componente nacional não comparticipada e que 
perfaz um total de 21.810,00 euros. ----------------------------------------------- 
 
 
------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – 
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DOURO SUPERIOR DE FINS 
ESPECÍFICOS – ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA – 
PROPOSTA: Pela senhora Presidente da Câmara Municipal foi presente 
um acordo de regularização de dívida a celebrar entre o Município e a 
Associação de Municípios do Douro Superior de Fins Específicos e que 
aqui se dá por transcrito ficando um exemplar do mesmo arquivado na 
pasta anexa ao livro de atas. -------------------------------------------------------- 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com as abstenções 
dos Vereadores senhor Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira e senhora 
Antónia da Conceição Meireles Coxito aprovar o acordo em apreço, mais 
deliberando ainda submete-lo à consideração e votação da Digníssima 
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------- 
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------- FÉRIAS DE NATAL 2017 – PROPOSTA: Pela senhora 
Presidente da Câmara Municipal foi presente a proposta de Férias de Natal 
2017 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 aprovar a proposta 
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – 
COOPERAVIT – COOPERATIVA PARA A PROMOÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CRL – 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: Pela senhora Presidente da 
Câmara Municipal foi presente um protocolo de colaboração a celebrar 
entre o Município e a COOPERAVIT, Cooperativa para a Promoção do 
Desenvolvimento Rural Sustentável, CRL, e que aqui se dá por transcrito 
ficando um exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao livro de atas.  
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com as abstenções 
dos Vereadores senhor Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira e senhora 
Antónia da Conceição Meireles Coxito aprovar o protocolo de colaboração 
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – 
APRECIAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 
DO ANO DE 2018 (PAEL) – TOMADA DE CONHECIMENTO: A 
Câmara Municipal tomou conhecimento da apreciação técnica dos 
documentos previsionais do ano de 2018 do Município de Freixo de Espada 
à Cinta enviada pela DGAL. -------------------------------------------------------- 
 
 
------- ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA I DO PAEL E 
REEQUILIBRIO FINANCEIRO A 28 DE NOVEMBRO DE 2017 – 
TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou 
conhecimento da informação sobre o acompanhamento do Programa I do 
PAEL e Reequilíbrio Financeiro a 28 de novembro. ---------------------------- 
 
 
------- INFORMAÇÃO NOS TERMOS DO N.º 1 DO ARTIGO 56º DA 
LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO – ALERTA PRECOCE DE 
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DESVIOS – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal 
tomou conhecimento da informação nos termos do n.º 1 do artigo 56º da 
Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro – Alerta precoce de desvios. ------------- 
 
 
------- 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 vinte de dezembro de dois mil e dezassete. --------------- 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA 
 
 
 

MARIA DO CÉU QUINTAS 
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