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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 dois de setembro de dois mil e 

quinze, 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 vinte e um do mês de setembro do ano dois mil e quinze 

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

 

Dotações Orçamentais – Quinhentos e quinze mil, duzentos e dez euros e 

vinte e sete cêntimos. ---------------------------------------------------------------- 

 

Dotações não Orçamentais – Duzentos e seis mil, setecentos e quatro 

euros e trinta e nove cêntimos. ----------------------------------------------------- 

 

 

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

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

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

distribuída previamente a todos os membros do Executivo. ------------------- 
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 02 – OBRAS PÚBLICAS 

 

EMPREITADAS 

 

 

------- “OPERAÇÃO ILUPUBDOURO – EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

FREIXO DE ESPADA À CINTA” – ADJUDICAÇÃO – PROPOSTA: 
Presente para efeitos de adjudicação a empreitada de “Operação 

ILUPUBDOURO – Eficiência Energética na Iluminação Pública do 

Município de Freixo de Espada à Cinta, acompanhada do relatório final de 

adjudicação elaborado nos termos do artigo cento e vinte e cinco do Código 

dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito barra 

dois mil e oito, de vinte e nove de Janeiro. --------------------------------------- 

 

------- Seguidamente solicitou a palavra o Vereador senhor José Manuel 

Caldeira Santos que referiu: “Relativamente à proposta de adjudicação para 

esta empreitada vamos votar contra atendendo a que votámos contra o 

procedimento por ajuste direto, portanto, o nosso voto contra é apenas 

relativo à forma e na linha daquilo que temos vindo a dizer relativamente 

aos ajustes diretos feitos pelo Executivo”. ---------------------------------------- 

 

------- Depois de devidamente analisado, o relatório final de adjudicação a 

Câmara Municipal deliberou por maioria, com os votos contra dos 

Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de Sá 

Mora concordar com o mesmo e consequentemente adjudicar a empreitada 

em apreço à firma E.T.E. – Empresa de Telecomunicações e Eletricidade 

Lda., pelo valor de cento e onze mil, cento e cinquenta e um euros e vinte e 

dois cêntimos. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- “OPERAÇÃO ILUPUBDOURO – EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

FREIXO DE ESPADA À CINTA” – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO – PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou por 

maioria, com o voto contra dos Vereadores senhores José Manuel Caldeira 

Santos e Pedro Miguel de Sá Mora, aprovar a minuta do contrato da 

empreitada em título referenciada. ------------------------------------------------- 
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------- “PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO” 

– APROVAÇÃO DO P.S.S. – PROPOSTA: A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, com a abstenção dos Vereadores senhores José 

Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de Sá Mora aprovar o Plano de 

Segurança e Saúde da empreitada em título referenciada. ---------------------- 

 

 

------- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS 

INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO E AFINS – 

CONCURSO PÚBLICO PARA 2016 – INTEGRAÇÃO NO 

AGRUPAMENTO – PROTOCOLO PARA A CONSTITUIÇÃO DO 

MESMO – PROPOSTA: Pela senhora Presidente da Câmara foi presente 

uma proposta, que aprova o protocolo em título referenciado e que aqui se 

dá por integralmente reproduzido ficando um exemplar do mesmo 

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

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

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

 

 

------- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS 

INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO E AFINS – 

CONCURSO PÚBLICO PARA 2016 – DELEGAÇÃO NA 

CIMDOURO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – PROPOSTA: 
Pela senhora Presidente da Câmara foi presente uma proposta no sentido de 

delegar na CIMDOURO, como representante do Agrupamento, as 

competências necessárias para promover e praticar todos os atos e 

procedimentos necessários com vista ao lançamento do concurso, nos 

termos do previsto nas cláusulas quarta e oitava do protocolo em 

referência. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

------- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS 

INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO E AFINS – 

CONCURSO PÚBLICO PARA 2016 – ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL – PROPOSTA: Pela senhora Presidente 

da Câmara foi presente uma proposta no sentido de autorizar para início e 



 Pág. 4 

 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
tipo de procedimento que correrá sob a forma de concurso público o 

fornecimento em título referenciado. ---------------------------------------------- 

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

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

 

 

03 – OBRAS PARTICULARES 

 

 

PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA 

 

 

------- De FILIPE ROQUE BRAZ, para legalização de reconstrução de 

um edifício destinado a comércio e restauração de bebidas sito no Largo da 

Santa Cruz em Lagoaça a que corresponde o processo de obras n.º 04/2015.  

------- Atenta a informação número duzentos e cinquenta e nove barra dois 

mil e quinze, datada do dia sete 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. ------------------------------------- 

 

 

 06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

 

------- De PAULO ANDRÉ FERREIRA RIBEIRO, solicita certidão de 

compropriedade nos termos do art.º 54º da Lei n.º 64/2013, de 23/08 para o 

prédio rústico sito no Castelo do Pinho em Freixo de Espada à Cinta. ------- 

------- Atenta a informação número duzentos e sessenta e um barra dois mil 

e quinze, datada do dia catorze de setembro do presente ano, da Divisão 

Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade deferir a pretensão em apreço. --------------------------------- 
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08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- INFORMAÇÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO DO 

PROGRAMA I DO PAEL E REEQUILÍBRIO FINANCEIRO A 16 

DE SETEMBRO DE 2015 – TOMADA DE CONHECIMENTO: A 

Câmara Municipal tomou conhecimento da Informação sobre o 

acompanhamento do Programa I do PAEL e Reequilíbrio Financeiro a 16 

de Setembro de 2015. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

------- ATRIBUIÇÃO DE REFORÇO DE SUBSÍDIO AO CENTRO 

DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FREIXO DE ESPADA À CINTA – PROPOSTA: Pela senhora 

Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta no sentido de 

atribuir um reforço do subsídio ao Centro de Ação Social e Cultural da 

Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta. -------------------------------- 

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

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.  

 

 

------- Edifício dos Paços do Concelho e Divisão Administrativa, 

Financeira e Social seis de outubro de dois mil e quinze. ---------------------- 

 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 

 

MARIA DO CÉU QUINTAS 
 


