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REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
FREIXO DE ESPADA À CINTA 
REALIZADA NO DIA OITO DE 
MAIO DO ANO DE DOIS MIL E 
DEZOITO. 

 
 
  ------- No dia oito de maio do ano dois mil e dezoito, 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: Rui Miguel Roxo Portela, Fernando António da Silva 
Rodrigues, Prof. Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira e Dr.ª Antónia da 
Conceição Meireles Coxito. -------------------------------------------------------- 
------- Secretariou: Victor Manuel Glórias Rentes, Assistente Técnico do 
Município. ----------------------------------------------------------------------------- 
------- E sendo nove horas e trinta minutos, a Excelentíssima Senhora 
Presidente declarou aberta a reunião, passando-se de imediato à discussão 
dos seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------- 
 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
------- No período de antes da ordem do dia o Vereador senhor Nuno 
Ferreira questionou a senhora Presidente da Câmara sobre se o Município 
tem alguma empresa que faça a publicidade e comunicação e quais os 
custos, ou se é feita pelos funcionários do Município. -------------------------- 
 
------- A senhora Presidente da Câmara respondeu que a Câmara não tem 
nenhuma empresa para fazer publicidade, aquilo que é feito são artigos de 
publicidade, quer a nível de jornais, revistas ou televisão. --------------------- 
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------- O Vereador senhor Nuno Ferreira questionou também a senhora 
Presidente sobre os dezoito lugares que vão ser preenchidos pelos 
precários, se são apenas para pessoas que tivessem vínculo com a Câmara 
ou se também são abrangidas pessoas que trabalhavam em Associações. --- 
 
------- A senhora Presidente da Câmara referiu que apenas podem ser 
contempladas pessoas que tenham tido algum tipo de vínculo com a 
Câmara conforma a Lei especifica. ------------------------------------------------ 
 
------- O Vereador senhor Nuno Ferreira referiu também que em relação ao 
Mercado Medieval acha que fiou muito próximo do evento anteriormente 
realizado em Torre de Moncorvo. -------------------------------------------------- 
------- Referiu também que outro dos pontos desfavoráveis mas que 
ninguém pode prever foi o tempo que se fez sentir nesse fim-de-semana. --- 
------- Sugeriu também que a disposição das barracas não fosse tão dispersa 
e fosse tudo mais aglomerado, nomeadamente o espetáculo de cavalos 
realizado no Largo do Passeio passa-se para o Largo do Vale. ---------------- 
------- Questionou também a senhora Presidente sobre os montantes 
envolvidos na realização do Mercado Medieval que segundo os 
documentos é de trinta mil euros mas fala-se que pode ser mais. ------------- 
 
------- A senhora Presidente da Câmara respondeu que os valores 
envolvidos na organização do Mercado Medieval é de trinta mil euros mais 
iva. -------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Referiu também que em relação às datas já foi pensado e decidido 
que no próximo ano será no final de junho. -------------------------------------- 
------- O Eng. José Carlos Fernandes referiu que em relação ao espetáculo 
de cavalos não pode ser feito no Largo do Vale porque o espetáculo tem 
que ser num plano o mais direito possível e com mais espaço. ---------------- 
 
------- O Vereador senhor Nuno Ferreira perguntou também à senhora 
Presidente se tinha tido conhecimento da manifestação que tinha sido feita 
em Salamanca relativa às Minas de Urânio de Retortillo. ---------------------- 
 
------- A senhora Presidente da Câmara respondeu que ninguém deu 
conhecimento ao Município dessa manifestação. -------------------------------- 
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------- O Vereador senhor Nuno Ferreira falou também de uma notícia que 
viu no jornal sobre recolha de lixo que a empresa que faz para uma série de 
Municípios entre os quais o Município de Freixo. ------------------------------- 
 
------- A senhora Presidente da Câmara respondeu que quem faz a recolha 
de lixo no Concelho não é essa empresa é através da Douro Superior e a 
empresa é a FOCSA. ----------------------------------------------------------------- 
 
 
                                      ORDEM DO DIA 
 

 
------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal 
tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de 
tesouraria do dia sete do mês de maio do ano dois mil e dezoito que acusa o 
saldo disponível de: ------------------------------------------------------------------ 
 
Dotações Orçamentais – Duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e 
quarenta euros e vinte e dois cêntimos. ------------------------------------------- 
 
Dotações não Orçamentais – Cento e onze mil, quatrocentos e três euros e 
cinquenta e dois cêntimos. ---------------------------------------------------------- 
 
------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por maioria, aprovar a ata 
da reunião ordinária realizada no dia vinte e quatro de abril do ano de dois 
mil e dezoito, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter sido 
distribuída previamente a todos os membros do Executivo. -------------- 
 
------- Os Vereadores senhores Nuno Ferreira e Antónia Coxito votaram 
contra a aprovação da ata em virtude de não constarem na mesma todas as 
suas intervenções. -------------------------------------------------------------------- 
 
 

01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL – 
DECISÕES 
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------- Despacho datado do dia vinte e quatro de abril do presente ano 
que aprovou a quarta alteração ao Orçamento da Despesa para o ano 
de dois mil e dezoito. --------------------------------------------------------------- 
 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho 
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

03 – OBRAS PARTICULARES 
 
PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE 
ARQUITETURA 
 
 
------- De MARIA DA CONCEIÇÃO CHIOTE RIBEIRO, para 
legalização de um edifício destinado a habitação sito na Rua das Eiras em 
Mazouco, a que corresponde o processo de obras n.º 09/2018. ---------------- 
------- Atenta a informação número cento e quarenta e nove barra dois mil e 
dezoito, datada do dia quatro de maio do presente ano, da Divisão Técnica 
de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade a aprovação condicionada da pretensão em causa e notificar a 
requerente que deverá requerer, no prazo de um ano a contar da data de 
notificação do ato de licenciamento ou autorização a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os elementos legalmente exigíveis nos 
termos da Portaria número duzentos e dezasseis traço E barra dois mil e 
oito de três de março. ---------------------------------------------------------------- 
 
 
------- De NUNO MIGUEL MORENO PENA, para construção de uma 
habitação sita no Cabeço da Forca em Freixo de Espada à Cinta, a que 
corresponde o processo de obras n.º 05/2014. ------------------------------------ 
------- Atenta a informação número cento e quarenta e oito barra dois mil e 
dezoito, datada do dia três de maio do presente ano, da Divisão Técnica de 
Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade a aprovação condicionada da pretensão em causa e notificar o 
requerente que deverá requerer, no prazo de um ano a contar da data de 
notificação do ato de licenciamento ou autorização a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os elementos legalmente exigíveis nos 
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termos da Portaria número duzentos e dezasseis traço E barra dois mil e 
oito de três de março. ---------------------------------------------------------------- 
 
 
------- De MARIA FERNANDA DE ALMEIDA CARAVAU 
RODRIGUES, para reconstrução de um edifício destinado a garagem e 
arrumos sito na Rua Eiras de S. Pedro, a que corresponde o processo de 
obras n.º 08/2018. -------------------------------------------------------------------- 
------- Atenta a informação número cento e quarenta e sete barra dois mil e 
dezoito, datada do dia três de maio do presente ano, da Divisão Técnica de 
Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade a aprovação condicionada da pretensão em causa e notificar a 
requerente que deverá requerer, no prazo de um ano a contar da data de 
notificação do ato de licenciamento ou autorização a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os elementos legalmente exigíveis nos 
termos da Portaria número duzentos e dezasseis traço E barra dois mil e 
oito de três de março. ---------------------------------------------------------------- 
 
 
------- De LEONEL VALENTE GUIMARÃES TRINDADE, para 
construção de edifício destinado a garagem e arrumos sito no Largo do 
Castanheiro desta Vila, a que corresponde o processo de obras n.º 16/2017.  
------- Atenta a informação número cento e cinquenta barra dois mil e 
dezoito, datada do dia sete de maio do presente ano, da Divisão Técnica de 
Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade a aprovação condicionada da pretensão em causa e notificar o 
requerente que deverá requerer, no prazo de um ano a contar da data de 
notificação do ato de licenciamento ou autorização a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os elementos legalmente exigíveis nos 
termos da Portaria número duzentos e dezasseis traço E barra dois mil e 
oito de três de março. ---------------------------------------------------------------- 
 
 
CADUCIDADE NOS TERMOS DO N.º 5 DO ART.º 71º DO 
DECRETO-LEI 55/99, COM A DEVIDA ALTERAÇÃO 
 
 
------- De PEDRO MANUEL SENDIM TEIXEIRA – PROCESSO DE 
OBRAS N.º 01/2013: Atenta a informação número cento e quarenta barra 
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dois mil e dezoito, datada do dia dezanove de abril do presente ano, da 
Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal 
deliberou por unanimidade declarar a caducidade do processo em apreço. – 
 
 

04 - FORNECIMENTOS DIVERSOS 
 
 
------- AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS 
INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO E AFINS – 
APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL - ADJUDICAÇÃO – 
PROPOSTA: Presente para efeitos de adjudicação a aquisição de energia 
elétrica para as instalações dos Municípios da CIMDOURO e Afins 
acompanhada do relatório final de adjudicação elaborado nos termos da 
alínea b) do artigo 20º, conjugado com os artigos 76º e 148º, n.º 4, todos do 
C.C.P. ---------------------------------------------------------------------------------- 
------- Depois de devidamente analisado, o relatório final de adjudicação a 
Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção dos 
Vereadores senhor Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira e senhora Antónia 
da Conceição Meireles Coxito concordar com o mesmo e 
consequentemente adjudicar o fornecimento em apreço à firma EDP 
Comercial – Comercialização de Energia S.A. ----------------------------------- 
 
 
------- AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS 
INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO E AFINS – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – PROPOSTA: A 
Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção dos 
Vereadores senhor Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira e senhora Antónia 
da Conceição Meireles Coxito aprovar a minuta do contrato em título 
referenciada. -------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 
------- ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DE 
TRANSPORTES ESCOLARES DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
– TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou 
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conhecimento da ata da reunião do Conselho Consultivo de Transportes 
Escolares de Freixo de Espada à Cinta. ------------------------------------------- 
 
 
------- PROTOCOLO – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE 
TRABALHO – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara 
Municipal tomou conhecimento de um protocolo de formação em contexto 
de trabalho celebrado entre o Município de Freixo de Espada à Cinta e o 
Agrupamento de Escolas de Mogadouro. ----------------------------------------- 
 
 
------- ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS – INFORMAÇÃO – TOMADA DE 
CONHECIMENTO: Presente a informação número cento e quarenta e 
cinco, datada do dia vinte e três de abril do presente ano, subscrita pela 
Técnica Superior Dr.ª Susana Valente e que a seguir se transcreve. ---------- 
 
No âmbito da delegação de competências delegadas pela Câmara Municipal 
na Senhora Presidente da Câmara, informa-se, para efeitos de tomada de 
conhecimento, a Excelentíssima Câmara Municipal que foram praticados os 
seguintes atos: 
 
- O Município no dia 20/04/2018, vendeu por escritura pública de compra e 
venda, em regime de propriedade resolúvel, um prédio urbano, sito na Rua do 
Samiteiro pelo valor de 37.485,70 € à Srª. Maria de Fátima Meireles Barbeiro; 
- O Município no dia 20/04/2018, doou, à Santa Casa da Misericórdia de Freixo 
de Espada à Cinta, por escritura pública de doação, um prédio urbano sito na 
Praça Jorge Álvares, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2342 – 
Fração A e descrita na Conservatória do Registo Predial de Freixo de Espada à 
Cinta sob o n.º 2968; 
 
- No dia 20/04/2018, O Município de Freixo de Espada à Cinta e a Santa Casa 
da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta, celebraram uma escritura pública 
de Revogação de doação, relativa ao prédio urbano (edifício da escola) sito na 
Rua das Eiras em Mazouco, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 254 e 
descrita na Conservatória do Registo Predial de Freixo de Espada à Cinta sob 
o n.º 557. 
 
 É tudo quanto me cumpre informar. 
 

A Técnica Superior 
(Dr.ª Susana Valente) 
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------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação em apreço.  
 
 
------- 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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