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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 dezoito de setembro de dois mil e treze, 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 setembro do ano dois mil e treze que 

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

 

Dotações Orçamentais – Quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e 

quarenta e quatro euros e um cêntimo. -------------------------------------------- 

 

Dotações não Orçamentais – Cento e quarenta mil cento e dez euros e 

oito cêntimos. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

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

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

------- O Vereador senhor Pedro Miguel de Sá Mora absteve-se em virtude 

de não ter participado na reunião a que a mesma se reporta. ------------------- 
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 01 – COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES 

 

 

------- Despacho datado do dia treze de setembro do presente ano que 

aprovou a oitava alteração ao orçamento da despesa para o ano de dois 

mil e treze. ----------------------------------------------------------------------  

 

 

------- Despacho datado do dia treze de setembro do presente ano que 

aprovou a quarta alteração ao plano de atividades municipais para o 

ano de dois mil e treze. -------------------------------------------------------------  

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade com as abstenções 

dos Vereadores senhor António Eduardo Jorge Morgado e senhora Maria 

do Céu Quintas ratificar os despachos em apreço. ------------------------------- 

 

 

02 – OBRAS PÚBLICAS 

 

EMPREITADAS 

 

 

------- “CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO CENTRAL DE 

CAMIONAGEM – (PONTO DE CHEGADA E 

CORRESPONDÊNCIA) – CONTA FINAL: Presente para efeitos de 

aprovação a conta final da empreitada em título referenciada, elaborada 

pelos serviços da Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação do 

Município, em conformidade com o disposto no artigo duzentos e vinte e 

um do Decreto-Lei número cinquenta e nove barra noventa e nove de dois 

de Março (Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas), tendo-se 

constatado que o valor de adjudicação era de duzentos e dezassete mil 

quinhentos e oitenta e seis euros e oitenta e sete cêntimos, assim 

discriminados: ------------------------------------------------------------------------ 

------- Trabalhos Normais: Duzentos e dezassete mil duzentos e dois euros 

e noventa e sete cêntimos. ----------------------------------------------------------- 

------- Trabalhos a Mais de Natureza Prevista: Zero euros. -------------------- 

------- Trabalhos a Mais de Natureza não Prevista: Zero euros. --------------- 

------- Trabalhos a Menos: Trezentos e oitenta e três euros e noventa 

cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------ 
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------- Depois de analisada, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, proceder à sua aprovação e notificar da mesma a firma 

adjudicatária para em conformidade com o estatuído no número um do 

artigo duzentos e vinte e dois do normativo legal supra referenciado, 

assinar ou deduzir reclamação fundamentada. ----------------------------------- 

 

 

03 – OBRAS PARTICULARES 

 

PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA 

 

 

------- De FILIPE JOÃO LOPES NUNES, para construção de uma 

habitação unifamiliar, sita no Prado Vizinho, freguesia e concelho de 

Freixo de Espada à Cinta a que corresponde o processo de obras número 

onze barra dois mil e treze. --------------------------------------------------------- 

------- Atenta a informação número cento e cinquenta e um barra dois mil e 

treze, datada do dia dezassete de setembro 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 o 

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. ------------------------------------- 

 

 

 04 – AQUISIÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- NORTE RISCOS II – PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS 

E TECNOLÓGICOS – AQUISIÇÃO DE LIMPA-NEVES E 

DISTRIBUIDOR DE SAL – ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

POR AJUSTE DIRETO – PROPOSTA: Pelo Senhor Presidente da 

Câmara foi apresentada uma proposta no sentido de se proceder a um ajuste 

direto nos termos da alínea a) do número um do artigo dezasseis e alínea a) 

do artigo vinte do Código dos Contratos Públicos, tendo em vista a 

aquisição de um limpa-neves e distribuidor de sal. ------------------------------ 
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------- Mais, foi ainda proposto que fosse convidada a apresentar proposta a 

firma Bragançauto. ------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as 

propostas em apreço, bem como o respetivo caderno de encargos e o 

convite à apresentação de propostas. ---------------------------------------------- 

 

 

------- NORTE RISCOS II – PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS 

E TECNOLÓGICOS – AQUISIÇÃO DE LIMPA-NEVES E 

DISTRIBUIDOR DE SAL – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO 

PROCEDIMENTO – PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar as peças do procedimento da aquisição de um limpa-

neves e distribuidor de sal. ---------------------------------------------------------- 

 

 

 06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

 

------- De LUÍS AGOSTINHO PINTADO, solicita conversão no regime 

de propriedade horizontal no prédio sito na Avenida Combatentes do 

Ultramar, desta Vila. ----------------------------------------------------------------- 

------- Atenta a informação número cento e quarenta e nove barra dois mil e 

treze, datada do dia treze de setembro do presente ano, da Divisão Técnica 

de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------- 

 

 

 07 – EXPEDIENTE DIVERSO 

 

 

------- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA 

DE MAZOUCO – PEDIDO DE SUBSÍDIO: Pelo senhor Presidente da 

Câmara Municipal foi presente uma missiva subscrita pela Direção da 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Mazouco solicitando a 

atribuição de um subsídio de dois mil e quinhentos euros para fazer face às 

despesas do projeto da Aula Arqueológica do Cavalinho de Mazouco. ------ 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir o subsídio 

solicitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
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08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO – PROTOCOLO – TOMADA DE 

CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do 

protocolo e respetivo dossier de candidatura no âmbito do programa de 

generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 

primeiro ciclo do ensino básico. ---------------------------------------------------- 

 

 

------- ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – 

ANO LETIVO 2013/2014 – TOMADA DE CONHECIMENTO: A 

Câmara Municipal tomou conhecimento das atividades de enriquecimento 

curricular para o ano letivo de 2013/2014. ---------------------------------------- 

 

 

------- SUSANA DE FÁTIMA PATARRA MANSO MADEIRA – 

MOBILIDADE INTER-CATEGORIAS – PROPOSTA: Presente a 

informação número duzentos e quarenta e nove, datada do dia onze de 

setembro do presente ano, subscrita pela Coordenadora Técnica Ana Maria 

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

 
 Cumpre-me informar V.Exa. que de acordo com o art. 63º da Lei n.º 

12-A/2008, de 27 de fevereiro, a mobilidade inter-categorias da 

trabalhadora deste Município Susana de Fátima Patarra Manso 

Madeira, Coordenadora Técnica, termina no dia 30 de setembro de 2013. 

 No entanto, no disposto no n.º 54 da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, as situações de mobilidade cujo termo ocorre em 31 de 

dezembro de 2012, podem, por acordo entre as partes, ser excecionalmente 

prorrogadas até 31 de dezembro de 2013. 

 No n.º 4 do mesmo artigo determina que a prorrogação da referida 

mobilidade é da competência do Órgão Executivo. 

 Informo ainda V.Exa. que as mesmas já foram objeto de duas 

renovações. 

 É tudo quanto me cumpre informar. 
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A Coordenadora Técnica 

(Ana Maria Bento Soares) 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade prorrogar a 

mobilidade interna inter-categorias por mais três meses ficando 

condicionada ao regresso do titular. ----------------------------------------------- 

 

 

------- ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – 

RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA DO 2.º TRIMESTRE DE 

2013 RELATIVO AO SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

FERRADOSA – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do relatório de qualidade da água do 

segundo trimestre de dois mil e treze relativo ao subsistema de 

abastecimento da Ferradosa. -------------------------------------------------------- 

 

 

------- 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 três de outubro do ano de 2013. ---------------------------- 

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 

 

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS 
 


