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MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 

EDITAL 
 

-------JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS, 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 catorze de novembro de dois mil e doze, cuja 

ata se encontra devidamente aprovada, foram tomadas as seguintes 

deliberações. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

------- No período de antes da ordem do dia usou da palavra o senhor 

Presidente da Câmara Municipal que referiu: “Gostaria de apresentar um 

voto de louvor pela forma como decorreu o evento gastronómico das Sopas 

e Merendas deste ano. --------------------------------------------------------------- 

------- Temos que reconhecer o mérito das pessoas envolvidas na realização 

do evento e enaltecer o papel fundamental que teve o senhor Vice-

Presidente da Câmara, Dr. Pedro Mora, na realização e gestão do referido 

evento. --------------------------------------------------------------------------------- 

------- Apesar da crise económica que se vive a nível nacional e local, 

conseguimos atingir os objetivos que nos propusemos a atingir e 

contrariamente ao que estávamos a contar esta edição das Sopas e 

Merendas foi a que teve maior afluência. ----------------------------------------- 

------- Aproveito também para felicitar todos os trabalhadores do 

Município, comerciantes, expositores, Banda de Música de Freixo de 

Espada à Cinta e todos os intervenientes no evento.” --------------------------- 

  

 

ORDEM DO DIA 
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------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal 

tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de 

tesouraria do dia treze do mês de novembro do ano dois mil e doze que 

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

 

Dotações Orçamentais – Duzentos e sessenta e três mil quatrocentos e 

catorze euros e noventa e seis cêntimos. ------------------------------------------ 

 

Dotações não Orçamentais – Cento e setenta e três mil setecentos e vinte 

e nove euros e setenta e cinco cêntimos. ------------------------------------------ 

 

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

a ata da reunião ordinária realizada no dia trinta e um de outubro do ano de 

dois mil e doze, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter 

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

 

 

01  - COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES 

 
 

------- Despacho datado do dia vinte e nove de outubro do presente ano 

que aprovou o aditamento ao projeto de obras e especialidades do 

processo de obras número dezassete barra dois mil e doze de Eduardo 

Augusto Martins. ------------------------------------------------------------------- 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho 

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

 

------- Despacho datado do dia seis de novembro do presente ano que 

aprovou a sexta alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de dois 

mil e doze. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria 

do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. --------------------------------- 

 

 



 Pág. 3 

 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
------- Despacho datado do dia seis de novembro do presente ano que 

aprovou a sexta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o 

ano de dois mil e doze. ------------------------------------------------------------- 

 

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

dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria 

do Céu Quintas ratificar o despacho em apreço. --------------------------------- 

 

 

 08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO 

PRAZO – REEQUILÍBRIO FINANCEIRO – ANÁLISE DAS 

CLAUSULAS CONTRATUAIS – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente 

da Câmara foi presente a proposta que a seguir se transcreve. ----------------- 

 
PROPOSTA 

 

Conforme propostas de deliberações apresentadas à Câmara Municipal em 

24 de setembro de 2012 e Assembleia Municipal em 28 de setembro de 

2012, foram devidamente autorizados a adesão ao PAEL, apresentação 

conjunta de um Plano de Reequilíbrio Financeiro e contratualização de 

um empréstimo de médio e longo prazo no âmbito do Reequilíbrio 

Financeiro. 

 

Foram apresentados convites às seguintes entidades bancárias: 

 

 Banco Espírito Santo de Freixo de Espada à Cinta; 

 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mogadouro e Vimioso, CRL; 

 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Freixo de Espada à Cinta; 

 Millennium BCP – sucursal de Figueira de Castelo Rodrigo; 

 BPI – Banco Português de Investimento – Porto; 

 Caixa Geral de Depósitos de Freixo de Espada à Cinta 
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Das entidades mencionadas, apenas três das entidades responderam pela 

positiva, apresentando, em resumo, as seguintes propostas: 

 

CCAM de Mogadouro e Vimioso, CRL. 

 

Capital do Empréstimo: até € 500.000,00 (quinhentos mil euros); 

Prazo do Empréstimo: 20 (vinte) anos; 

Diferimento: 5 anos; 

Reembolso de Capital: 30 prestações semestrais; 

Taxa de Juro: média Euribor a seis meses adicionada de um spread de 

7,00%; 

Periocidade de Pagamento: Semestral e postecipadamente; 

Comissões e Encargos: Isento 

 

CCAM de Terra Quente, CRL. 

 

Modalidade: Longo Prazo; 

Finalidade: Reequilíbrio Financeiro; 

Montante: Até ao limite de € 500.000,00 (quinhentos mil euros); 

Prazo de Reembolso: Até 15 anos; 

Carência de Capital: Até 5 anos; 

Taxa de Juro: Euribor a 6 meses + 6,75 p.p. com arredondamento à 

milésima; 

Comissões: Comissão de abertura de processo: 0,5% sobre o montante de 

crédito; 

Reembolso de Capital e Juros: Mensal/trimestral 

 

Caixa Geral de Depósitos 

 

Finalidade: Reequilíbrio Financeiro complementar à candidatura do 

PAEL; 

Montante: Até € 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil euros); 

Prazo: Até 15 anos a contar da data da perfeição do contrato; 

Período de utilização e diferimento/carência: Até 12 meses; 

Pagamento de Juro: Euribor a 6 meses + spread de 6,50%; 
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Pagamento de Capital e Juros: Juros e reembolso de empréstimo 

postecipadamente ao mês; 

Comissões: Comissão de abertura flat de 0,25% sobre  montante 

contratado e comissão de acompanhamento e gestão de 0,25% sobre o 

montante em dívida. 

 

Atendendo a que o valor inicialmente apresentado (€ 3.400.000,00) foi 

objeto de reformulação, por força de pagamentos efetuados e alterações à 

candidatura PAEL e Reequilíbrio Financeiro, o valor atualmente 

necessário é de €2.899.545,62 (dois milhões, oitocentos e noventa e nove 

mil, quinhentos e quarenta e cinco euros e sessenta e dois cêntimos). 

 

Atendendo a que nenhuma das entidades apresentou proposta até esse 

montante, propõe-se a contratualização de empréstimos parcelares com as 

entidades acima mencionadas até ao montante global de € 

2.899.545,62. 

 

Município de Freixo de Espada à Cinta, 13 de Novembro de 2012. 

 

O Presidente da Câmara 

(José Manuel Caldeira Santos) 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos membros 

presentes e com a abstenção do Vereador senhor António Eduardo Jorge 

Morgado aprovar a proposta em apreço, mais deliberando submetê-la à 

apreciação e votação da Digníssima Assembleia Municipal. ------------------ 

------- A Vereadora senhora Maria do Céu Quintas Manifestou o seu 

impedimento legal em virtude de ser funcionária de uma das instituições 

bancárias, tendo sido dado cumprimento ao estatuído no número quatro do 

artigo vinte e quatro do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei número quatrocentos e quarenta e dois barra noventa e 

um de quinze de Março e alterado pelo Decreto-Lei número seis barra 

noventa e seis de trinta e um de Janeiro. ------------------------------------------ 

  

 

------- SOLICITAÇÃO DE MARCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA – PROPOSTA: Pelo senhor 



 Pág. 6 

 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
Presidente da Câmara foi presente uma proposta verbal no sentido de 

solicitar ao senhor Presidente da Assembleia Municipal a convocação de 

uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal a ter lugar no dia 

trinta de novembro. ------------------------------------------------------------------ 

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

em causa. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

------- TOMADA DE POSIÇÃO RELATIVA À REESTRUTURAÇÃO 

DA AGÊNCIA LUSA: Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi 

presente uma tomada de posição relativa à reestruturação da Agência Lusa 

e que a seguir se transcreve. ------------------------------------------------------- 

 
 Proponho à Excelentíssima Câmara Municipal um voto de 

solidariedade para com a luta dos jornalistas da Agência Lusa e apelar 

no sentido da manutenção dos correspondentes dessa Agência no 

Concelho de Freixo de Espada à Cinta, já que esta é uma zona carenciada 

e que representa para nós a perda de mais um serviço. 

 É reconhecido por todos que a Agência Lusa, e em particular os 

Jornalistas que têm à sua responsabilidade o interior, constituem um elo 

importante entre as regiões periféricas, o País e os órgãos de comunicação 

social nacional. 

 Neste contexto, proponho que a tomada de posição assumida nesta 

reunião de Câmara seja reencaminhada ao Gabinete de Sua Excelência o 

Senhor Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. 

 

------- Seguidamente solicitou a palavra o Vereador senhor António 

Eduardo Jorge Morgado que referiu: “Relativamente à proposta 

apresentada pela maioria do Executivo Camarário subscrevemos que é 

importante o serviço que a Agência Lusa tem prestado como Agência de 

Comunicação pertencente ao Estado, muito concretamente no Distrito de 

Bragança. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- Assim sendo, somos contra a extinção dos correspondentes que 

fazem a cobertura noticiosa da nossa região. ------------------------------------- 

 

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

de posição em apreço. --------------------------------------------------------------- 
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------- LRTM – LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-

MONTES – ENVIO DE RELATÓRIOS DE ENSAIO – TOMADA DE 

CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos 

relatórios de ensaio enviados pelo Laboratório Regional de Trás-os-

Montes. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- ARS – RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA – PISCINA 

MUNICIPA COBERTA – TOMADA DE CONHECIMENTO: A 

Câmara Municipal tomou conhecimento dos resultados das análises da 

água da Piscina Municipal Coberta. ----------------------------------------------- 
 

 

------- 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 e nove de novembro do ano de 2012. --------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 

 

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS 
 


