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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 vinte e seis de agosto de dois mil e catorze, 

cuja ata se encontra devidamente aprovada, foram tomadas as seguintes 

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

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

------- No período de antes da ordem do dia solicitou a palavra o Vereador 

senhor José Manuel Caldeira Santos que referiu: “Pela terceira vez 

consecutiva venho chamar a atenção ao Executivo Municipal, 

relativamente ao protocolo com a Associação Desportiva de Freixo de 

Espada à Cinta acerca da cedência das instalações do bar da Central de 

Camionagem e sede para a Associação. ------------------------------------------- 

------- Julgo que, numa altura em que, neste momento e cada vez mais 

necessário em que a Direção da Associação Desportiva julgo estar 

demissionária, seria importante para aqueles que, eventualmente, venham a 

querer candidatar-se, ou tomar conta, porque julgo que as candidaturas não 

serão, ou possivelmente pode até não haver nenhuma e portanto a Direção 

terá que continuar mas, pode até eventualmente haver e era importante que 

qualquer Direção que para ali vá tenha algumas certezas relativamente à 

cedência do espaço e que no fundo é uma Associação que já está a 

funcionar num local para o qual não há qualquer legalidade em termos de 

protocolo e isso seria importante que acontecesse. ------------------------------ 

------- Portanto eu acho que o Executivo já não tem, neste momento, 

qualquer refúgio relativamente a procedimentos que sejam necessários, na 

altura foi-me dito que em primeiro lugar estavam a fazer o inventário, 

depois alegaram uma questão do terreno que, a meu ver e na altura tive o 
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cuidado de o dizer, não tinha qualquer limitação relativamente ao 

protocolo, mas pronto, neste momento acho que o Executivo não tem nada 

que impeça que esse protocolo seja celebrado com a Associação 

Desportiva. ---------------------------------------------------------------------------- 

------- Portanto, acho que a senhora Presidente deve tratar disso o mais 

rapidamente possível e trazer na próxima reunião porque é tempo e também 

é tempo porque vai haver marcação de eleições com toda a certeza e era 

importante que as pessoas soubessem em que condições é que vão 

funcionar naquele espaço”. --------------------------------------------------------- 

 

------- Usou de seguida a palavra a senhora Presidente da Câmara 

Municipal que referiu: “Em resposta à sua intervenção tenho-lhe a dizer 

que o protocolo já está elaborado falta apenas assinar”. ------------------------ 

 

 

ORDEM DO DIA 
 

 

------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal 

tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de 

tesouraria do dia vinte e cinco do mês de agosto do ano dois mil e catorze 

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

 

 

Dotações Orçamentais – Setecentos e oitenta e três mil, oitenta euros e 

quarenta e sete cêntimos. ------------------------------------------------------------ 

 

 

Dotações não Orçamentais – Cento e noventa e um mil, setecentos e 

setenta e sete euros e treze cêntimos. ---------------------------------------------- 

 

 

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

a ata da reunião ordinária realizada no dia doze de agosto 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. ------------------- 
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 01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL – DECISÕES 

 

 

------- Despacho datado do dia doze de agosto do presente ano que 

concedeu a licença especial do ruído à Comissão de Festas de Nosso 

Senhor da Rua Nova de Fornos. ------------------------------------------------- 

 

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

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

 

 

------- Despacho datado do dia doze de agosto do presente ano que 

concedeu autorização prévia para lançamento de fogo-de-artifício 

durante o período critico à Comissão de Festas de Nosso Senhor da 

Rua Nova de Fornos. --------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

 

------- Despacho datado do dia dezanove de agosto do presente ano que 

concedeu a licença especial do ruído a Alcídia Alves da Silva Costa 

(espetáculo de circo ao ar livre). ------------------------------------------------- 

 

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

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

 

 

------- Despacho datado do dia catorze de agosto do presente ano que 

aprovou a quinta alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de 

dois mil e catorze. ------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

 

------- Para constar e devidos efeitos se dactilografou o presente Edital e 

outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.  
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------- Edifício dos Paços do Concelho e Divisão Administrativa, 

Financeira e Social nove de setembro de dois mil e catorze. ------------------- 

 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 

 

MARIA DO CÉU QUINTAS 
 


