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REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
FREIXO DE ESPADA À CINTA 
REALIZADA NO DIA VINTE E 
CINCO DE JULHO DO ANO DE 
DOIS MIL E DEZASSETE. 

 
 
  ------- No dia vinte e cinco de julho do ano dois mil e dezassete, 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: senhor Fernando António da Silva 
Rodrigues, José Manuel Caldeira Santos e Dr. Pedro Miguel de Sá Mora. -- 
------- Secretariou: Victor Manuel Glórias Rentes, Assistente Técnico do 
Município. ----------------------------------------------------------------------------- 
------- Registou-se a falta do Vereador senhor Artur Afonso Nunes Neto 
Parra. ----------------------------------------------------------------------------------- 
------- 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 vinte e quatro do mês de julho do ano dois mil e dezassete 
que acusa o saldo disponível de: --------------------------------------------------- 
 
Dotações Orçamentais – Duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e 
nove euros e cinquenta e nove cêntimos. ----------------------------------------- 
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Dotações não Orçamentais – Cento e vinte e nove mil, cento e sessenta e 
um euros e noventa e nove cêntimos. ---------------------------------------------- 
 
 
------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar 
a ata da reunião ordinária realizada no onze de julho do ano de dois mil e 
dezassete, 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 absteve-se em virtude de não ter 
participado na reunião a que a mesma se reporta. ------------------------------- 
 
 
 01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL - 
DECISÕES 
 
 
------- Despacho datado do dia dezassete de julho do presente ano que 
aprovou a oitava alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de 
dois mil e dezassete. ---------------------------------------------------------------- 
 
------- 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. ----------------------------------------- 
 
 
------- Despacho datado do dia dezassete de julho do presente ano que 
aprovou a sétima alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 
o ano de dois mil e dezassete. ----------------------------------------------------- 
 
 
------- 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. ----------------------------------------- 
 
 
------- Despacho datado do dia dezassete de julho do presente ano que 
aprovou a sexta alteração ao Plano de Atividades Municipais para o 
ano de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------------- 
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------- 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. ----------------------------------------- 
 
 
------- Despacho datado do dia doze de julho do presente ano que 
concedeu a licença especial do ruído Abílio Augusto Pires para a 
realização de um Arraial de Verão a ter lugar no dia vinte e dois de 
julho de dois mil e dezassete em Lagoaça. -------------------------------------  
 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho 
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS 
 
 
------- De ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE LIGARES – LICENÇA 
ESPECIAL DO RUÍDO: Presente um requerimento da Associação dos 
Amigos de Ligares solicitando a licença especial do ruído para a realização 
de um Arraial Popular, Festas em Honra de Santa Bárbara a realizar entre 
os dias cinco e sete de agosto na Freguesia de Ligares. ------------------------- 
------- Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------- 
 
 
------- De ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE LIGARES – PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA LANÇAMENTO DE FOGO-DE-
ARTIFÍCIO DURANTE O PERIODO CRÍTICO: Presente um 
requerimento da Associação dos Amigos de Ligares solicitando autorização 
prévia para lançamento de fogo-de-artifício durante o período critico no 
âmbito da realização das Festas em Honra de Santa Bárbara a realizar entre 
os dias cinco e sete de agosto na Freguesia de Ligares. ------------------------- 
------- Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------- 
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------- De ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE LIGARES – PEDIDO DE 
ISENÇÃO DE TAXAS: Presente um requerimento da Associação dos 
Amigos de Ligares solicitando a isenção do pagamento de taxas e licenças 
aplicáveis pelo Município à realização de festividades, arraiais, lançamento 
de fogo-de-artifício e outras a que por força da Lei esteja sujeita para a 
realização do referido evento. ------------------------------------------------------ 
------- Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade deferir a pretensão em apreço. ------------------------------------- 
 
 
------- De MARIA ODETE GOUVEIA ANDRADE, solicita parecer de 
compropriedade nos termos do art.º 54 da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto 
para o prédio rústico com o art.º 778. --------------------------------------------- 
------- Atenta a informação número cento e oitenta e sete barra dois mil e 
dezassete, datada do dia dezassete de julho do presente ano da Divisão 
Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação a Câmara Municipal deliberou 
por unanimidade deferir a pretensão em apreço. --------------------------------- 
 
 

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 
------- FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO – TÂNIA DE 
JESUS LEONOR LOPES SOEIRO – PROPOSTA: Presente a 
informação número trezentos, datada do dia doze de julho do presente ano, 
subscrita pela Técnica Superior Dr.ª Telma Redondo e que aqui se dá por 
transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas. --------------------------------------------------------------------------- 
------- Depois de devidamente analisada a informação em apreço a Câmara 
Municipal deliberou por unanimidade, com as abstenções dos Vereadores 
senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de Sá Mora 
conceder um apoio no montante pecuniário de três mil e quinhentos euros. - 
 
 
------- FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO – ANTÓNIO 
JOSÉ JANEIRO – PROPOSTA: Presente a informação número duzentos 
e oitenta e seis, datada do dia quatro de julho do presente ano, subscrita 
pela Técnica Superior Dr.ª Telma Redondo e que aqui se dá por transcrita 
ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. - 
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------- Depois de devidamente analisada a informação em apreço a Câmara 
Municipal deliberou por unanimidade, com as abstenções dos Vereadores 
senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de Sá Mora 
conceder um apoio no montante pecuniário de três mil e quinhentos euros. - 
 
 
------- FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO – ANTÓNIO 
AUGUSTO BOTELHO GARCIA – PROPOSTA: Presente a 
informação número duzentos e noventa e oito, datada do dia sete de julho 
do presente ano, subscrita pela Técnica Superior Dr.ª Telma Redondo e que 
aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas. --------------------------------------------------------------- 
------- Depois de devidamente analisada a informação em apreço a Câmara 
Municipal deliberou por unanimidade, com as abstenções dos Vereadores 
senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de Sá Mora 
conceder um apoio no montante pecuniário de três mil e quinhentos euros. - 
 
 
------- FÉRIAS DE VERÃO 2017 – PROPOSTA: Pela senhora 
Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta de Férias de 
Verão 2017 e que aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da mesma 
arquivada na pasta anexa ao livro de atas. ---------------------------------------- 
 
------- Seguidamente solicitou a palavra o Vereador senhor José Manuel 
Caldeira Santos que referiu: “Votamos contra as Férias de Verão 2017, não 
pelo facto do programa nem pela iniciativa, porque ela já vinha sendo 
tomada há longos anos mas pelo facto de que, os participantes têm agora 
que pagar uma inscrição de dez euros”. ------------------------------------------- 
 
------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos 
Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro Miguel de Sá 
Mora, aprovar a proposta em apreço. ---------------------------------------------- 
 
 
------- ARU – PARA ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS MUNICIPAIS 
NO ÂMBITO DA REABILITAÇÃO URBANA – VISTORIA FINAL 
NO EDIFÍCIO SITO NA RUA DE TRÁS DO ADRO N.º 39 
PERTENCENTE A MARIA OLÍMPIA PIRES MADEIRA – 
PROPOSTA: Atenta a informação número cento e noventa e um barra 



            MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
Ata nº 15/2017 

Reunião de 25/07/2017 
 

 

  Pág. 6 
____________________________________________________________ 

dois mil e dezassete, datada do dia vinte de julho do presente ano da 
Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação e que aqui se dá por 
transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com as 
abstenções dos Vereadores senhores José Manuel Caldeira Santos e Pedro 
Miguel de Sá Mora conceder um incentivo financeiro no montante 
pecuniário de quinhentos e quarenta e nove euros e sessenta cêntimos. ------ 
 
 
------- APROVAÇÃO EM MINUTA: Nos termos do número três do 
artigo noventa e dois da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa 
e nove de dezoito de Setembro, alterada e republicada pela Lei número 
cinco – A barra dois mil e dois de onze de Janeiro, e para efeitos do 
disposto no artigo noventa e um 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 acta que 
vai ser assinada.----------------------------------------------------------------------- 
------- E eu, Victor Manuel Glórias Rentes, Assistente Técnico do 
Município a subscrevo e também assino. ----------------------------------------- 
 

A Presidente da Câmara 
 
 
 

O Assistente Técnico 
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