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REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FREIXO DE ESPADA À CINTA 

REALIZADA NO DIA 

DEZASSEIS DE DEZEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E 

CATORZE. 

 

 
  ------- No dia dezasseis de dezembro do ano dois mil e catorze, 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: Prof. Artur Afonso Nunes Neto Parra, 

senhor Fernando António da Silva Rodrigues e Dr. Pedro Miguel de Sá 

Mora. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Registou-se a falta do Vereador senhor José Manuel Caldeira Santos.  

------- Secretariou: Dr.ª Susana Maria Durana Valente, Técnica Superior 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 quinze do mês de dezembro do ano dois mil e catorze que 

acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------- 

 

Dotações Orçamentais – Quinhentos e noventa e cinco mil, duzentos e 

vinte e dois euros e onze cêntimos. ------------------------------------------------ 
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Dotações não Orçamentais – Cento e setenta e seis mil, trezentos e vinte e 

seis euros e oitenta e cinco cêntimos. ---------------------------------------------- 

 

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar 

a ata da reunião ordinária realizada no dia dois de dezembro do ano de dois 

mil e catorze, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter sido 

distribuída previamente a todos os membros do Executivo. ------------------- 

------- A senhora Presidente da Câmara Municipal absteve-se em virtude de 

não ter participado na reunião a que a mesma se reporta. ---------------------- 

 

 

01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL – DECISÕES 
 

 

------- Despacho datado do dia três de dezembro do presente ano que 

aprovou a conversão no regime de propriedade horizontal do edifício 

sito na Rua do Vale desta Vila a António Alberto Dias Garcia e Ana 

Margarida Dias Garcia. ----------------------------------------------------------- 

 

 

------- Despacho datado do dia três de dezembro do presente ano que 

adjudicou à firma MAGNETIKVALUE a aquisição de “Certificação 

Energética Final da Piscina Municipal Coberta de Freixo de Espada à 

Cinta”. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- Despacho datado do dia três de dezembro do presente ano que 

aprovou a minuta do contrato da aquisição de “Certificação 

Energética Final da Piscina Municipal Coberta de Freixo de Espada à 

Cinta”. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- Despacho datado do dia três de dezembro do presente ano que 

adjudicou à firma MAGNETIKVALUE a aquisição de “Certificação 

Energética Final do Pavilhão Gimnodesportivo de Freixo de Espada à 

Cinta”. --------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Despacho datado do dia três de dezembro do presente ano que 

aprovou a minuta do contrato da aquisição de “Certificação 

Energética Final do Pavilhão Gimnodesportivo de Freixo de Espada à 

Cinta”. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar os 

despachos em apreço. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

 03 – OBRAS PARTICULARES 
 

PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE 

ARQUITETURA 
 

 

------- De MARIA DE LURDES PASCOAL CANHOTO, para 

aprovação do licenciamento de legalização/acabamento de um edifício 

destinado a arrumos sito na Rua da Ribeira da Freguesia de Fornos a que 

corresponde o processo de obras número dezoito barra dois mil e catorze. – 

------- Atenta a informação número duzentos e cinco barra dois mil e 

catorze, datada do dia onze de dezembro do presente ano, da Divisão 

Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura em causa e notificar a 

impetrante de que deverá requerer a aprovação dos projetos das 

especialidades no prazo de seis meses, sob pena de caducidade, em 

conformidade com o disposto nos números quatro e seis do artigo vinte do 

Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove 

de dezasseis de Dezembro, alterado e republicado pela Lei número sessenta 

barra dois mil e sete de quatro de Setembro. ------------------------------------- 

 

 

------- De MARIA HELENA AFONSO TEIXEIRA DA SILVA 

OLIVEIRA, para aprovação do aditamento ao processo de obras número 

sete barra dois mil e catorze. -------------------------------------------------------- 

------- Atenta a informação número cento e noventa e quatro dois mil e 

catorze, datada do dia um de dezembro do presente ano, da Divisão 

Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura em causa e notificar a 

impetrante de que deverá requerer a aprovação dos projetos das 
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especialidades no prazo de seis meses, sob pena de caducidade, em 

conformidade com o disposto nos números quatro e seis do artigo vinte do 

Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove 

de dezasseis de Dezembro, alterado e republicado pela Lei número sessenta 

barra dois mil e sete de quatro de Setembro. ------------------------------------- 

 

 

------- De CONSTRUÇÕES GALAS PINTO – SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA., solicita aprovação do aditamento ao processo de 

obras número quarenta e três barra dois mil e dez. ------------------------------ 

------- Atenta a informação número duzentos e seis barra dois mil e catorze, 

datada do dia onze de dezembro do presente ano, da Divisão Técnica de 

Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o projeto de arquitetura em causa e notificar a 

impetrante de que deverá requerer a aprovação dos projetos das 

especialidades no prazo de seis meses, sob pena de caducidade, em 

conformidade com o disposto nos números quatro e seis do artigo vinte do 

Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove 

de dezasseis de Dezembro, alterado e republicado pela Lei número sessenta 

barra dois mil e sete de quatro de Setembro. ------------------------------------- 

 

 

 08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 

 

------- PROPOSTA DE GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2015: Pela Senhora Presidente da 

Câmara foram presentes as propostas, Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para o ano de dois mil e quinze e que aqui se dão por 

integralmente reproduzidas ficando um exemplar das mesmas arquivadas 

na pasta anexa ao livro de atas. ----------------------------------------------------- 

------- No que concerne ao Orçamento verificou-se que o mesmo apresenta 

no capítulo da receita um valor total de dez milhões, cento e vinte e quatro 

mil, seiscentos e noventa euros e vinte e cinco cêntimos e no capitulo da 

despesa um valor total de oito milhões, novecentos e sessenta e nove mil, 

novecentos e setenta e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos, sendo o 

valor da receita corrente de nove milhões, oitenta e um mil, setecentos e 

oitenta e três euros e trinta e cinco cêntimos e da despesa corrente de sete 

milhões, duzentos e trinta e um mil, quarenta e um euros e sessenta e cinco 
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cêntimos apresentando a receita de capital o valor de um milhão, quarenta e 

dois mil, novecentos e seis euros e noventa cêntimos e a despesa de capital 

o valor de um milhão, setecentos e trinta e oito mil, novecentos e trinta e 

dois euros e oitenta e sete cêntimos. ----------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção 

do Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora, aprovar a proposta de 

grandes opções do plano e orçamento para o ano de dois mil e quinze mais 

deliberando ainda submeter a presente proposta à consideração e votação 

da Digníssima Assembleia Municipal. -------------------------------------------- 

 

 

------- NEGOCIAÇÃO DOS SPREADS DOS EMPRÉSTIMOS DO 

REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CELEBRADO COM AS 

AGÊNCIAS DA CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA 

TERRA QUENTE, CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE 

MOGADOURO/VIMIOSO E CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS DE 

FREIXO DE ESPADA À CINTA – INFORMAÇÃO – TOMADA DE 

CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento das 

negociações celebradas entre o Município e as agências bancárias em título 

referenciadas, relativamente à redução dos spreads dos empréstimos do 

Reequilíbrio Financeiro. ------------------------------------------------------------- 

 

 

------- FUNDAÇÃO MARIA ISABEL GUERRA JUNQUEIRO E LUÍS 

PINTO DE MESQUITA CARVALHO – SUBSTITUIÇÃO DO 

REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À 

CINTA – PROPOSTA: Presente uma missiva do senhor Edgar Manuel da 

Conceição Gata solicitando a dispensa das funções que exercia no 

Conselho Fiscal da Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro e Luís Pinto 

de Mesquita Carvalho em representação do Município Freixenista. ---------- 

------- Seguidamente pela senhora Presidente da Câmara Municipal foi 

apresentada uma proposta verbal no sentido de ser o senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal, Artur Afonso Nunes Neto Parra, a 

representar o Município de Freixo de Espada à Cinta no Conselho Fiscal da 

Fundação supra citada. -------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
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------- FUNDAÇÃO MARIA ISABEL GUERRA JUNQUEIRO E LUÍS 

PINTO DE MESQUITA CARVALHO – RELATÓRIO DE CONTAS 

– TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do relatório de contas da Fundação Maria Isabel Guerra 

Junqueiro e Luís Pinto de Mesquita Carvalho. ----------------------------------- 

 

 

------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – 

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA – INFORMAÇÃO – 

TOMADA DE CONHECIMENTO: Pela senhora Presidente da Câmara 

Municipal foi presente o relatório de auditoria externa elaborado pela 

empresa PKF & ASSOCIADOS – SROC, LDA., e que aqui se dá por 

transcrito ficando um exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao 

livro de atas. --------------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------ 

 

 

------- MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – 

INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA – PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2014 – TOMADA DE CONHECIMENTO: Pela 

senhora Presidente da Câmara Municipal foi presente a informação 

económico-financeira relativa ao primeiro semestre do ano de dois mil e 

catorze elaborado pela empresa PKF & ASSOCIADOS – SROC, LDA., e 

que aqui se dá por transcrito ficando um exemplar do mesmo arquivado na 

pasta anexa ao livro de atas. -------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------ 

 

 

------- REFORÇO DO APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO 

PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO 

DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – PROPOSTA: Pela senhora 

Presidente da Câmara Municipal foi apresentada uma proposta no sentido 

de se atribuir um reforço do apoio financeiro à Associação para a 

Promoção e Desenvolvimento do Concelho de Freixo de Espada à Cinta no 

montante pecuniário de cinco mil euros, ao abrigo do n.º 2 da Clausula 2ª 

do Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município e a referida 

Associação. ---------------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

em apreço. -----------------------------------------------------------------------------   
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------- APROVAÇÃO EM MINUTA: Nos termos do número três do 

artigo cinquenta e sete 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, foi deliberado por unanimidade, aprovar em 

minuta os textos das presentes deliberações. ------------------------------------- 

 

 

------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, pela 

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara foi declarada encerrada a 

reunião, eram doze horas da qual para constar se lavrou a presente ata que 

vai ser assinada.----------------------------------------------------------------------- 

------- E eu, Susana Maria Durana Valente, Técnica Superior do Município 

a subscrevo e também assino. ------------------------------------------------------ 

 

A Presidente da Câmara 
 

 

 

A Técnica Superior 

 

 


