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

 
 
  ------- No dia dezanove de junho 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: Ana Maria Bento Soares, Coordenadora Técnica 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 se poderia dizer, caso soubesse, 
qual o valor que foi gasto na organização da FFIL (Freixo. Festival 
Internacional de Literatura) e qual o balanço que faz da mesma. ------------- 
------- Questionou também o senhor Vereador Fernando Rodrigues sobre se 
já tem os valores referentes às Moradias da Congida, antes e depois da 
privatização. --------------------------------------------------------------------------- 
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------- A senhora Presidente da Câmara respondeu que em relação à 
organização da FFIL, o preço foi o mesmo do ano passado acrescido do 
valor da peça de teatro que veio a mais, o total foi de cerca de trinta e dois 
mil euros. ------------------------------------------------------------------------------ 
------- Em relação ao balanço que faz é muito positivo e é um evento que 
deve continuar a ser feito. ----------------------------------------------------------- 
------- Em relação às Moradias da Congida para o Município é muito 
melhor a privatização e é um assunto que está encerrado. ---------------------- 
 
------- Seguidamente o senhor Vereador Fernando Rodrigues informou que 
tem os dados do Município mas que ainda não lhe foram disponibilizados 
os dados por parte do atual explorador. ------------------------------------------- 
 
 
                                      ORDEM DO DIA 
 

 
------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal 
tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de 
tesouraria do dia dezoito do mês de junho do ano dois mil e dezoito que 
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------- 
 
Dotações Orçamentais – Quinhentos e três mil, duzentos e oitenta e dois 
euros e trinta e oito cêntimos. ------------------------------------------------------ 
 
Dotações não Orçamentais – Oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete 
euros e cinquenta e dois cêntimos. ------------------------------------------------- 
 
------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por maioria, aprovar a ata 
da reunião ordinária realizada no dia cinco de junho bem como a ata da 
reunião extraordinária realizada no dia doze de junho do ano de dois mil e 
dezoito, dispensando-se a sua leitura em virtude de as mesmas terem sido 
distribuídas previamente a todos os membros do Executivo. ------------------ 
 
------- Os Vereadores senhores Nuno Ferreira e Antónia Coxito votaram 
contra a aprovação das atas em virtude de não constarem nas mesmas todas 
as suas intervenções nem o que de essencial foi dito nas mesmas. ------------ 
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01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL – 
DECISÕES 
 
------- Despacho datado do dia cinco de junho do presente ano que 
concedeu a licença especial do ruído a Maria Isabel Constantino da 
Silva Santos, representante do Circo Dragon, para os dias oito, nove e 
dez de junho. ------------------------------------------------------------------------- 
 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho 
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

03 – OBRAS PARTICULARES 
 
PARA DELIBERAÇÃO FINAL 
 
 
------- De ANA MARIA DOS REMÉDIOS E CARLOS MANUEL 
RAMOS SANTARÉM, para deliberação final do aditamento ao processo 
de obras n.º 28/2016. ----------------------------------------------------------------- 
------- Atenta a informação número duzentos e quinze barra dois mil e 
dezoito, datada do dia treze de junho do presente ano, da Divisão Técnica 
de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade deferir a pretensão em causa e notificar os requerentes que 
deverão 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 AUGUSTO EMÍLIO DA CRUZ SAPAGE, para deliberação 
final do processo de obras n.º 07/2018. ------------------------------------------- 
------- Atenta a informação número duzentos e treze barra dois mil e 
dezoito, datada do dia treze de junho do presente ano, da Divisão Técnica 
de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade deferir a pretensão em causa e notificar o requerente que 
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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 MARIA DA CONCEIÇÃO CHIOTE RIBEIRO, para 
deliberação final do processo de obras n.º 09/2018. ----------------------------- 
------- Atenta a informação número duzentos e vinte e nove barra dois mil e 
dezoito, datada do dia quinze de junho do presente ano, da Divisão Técnica 
de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade deferir a 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS 
 
 
------- De ERNESTO DE JESUS GABRIEL LOUÇAS, solicita 
conversão no regime de propriedade horizontal para o edifício sito na 
Avenida Combatentes do Ultramar desta Vila. ---------------------------------- 
------- Atenta a informação número duzentos e catorze barra dois mil e 
dezoito, datada do dia treze de junho do presente ano, da Divisão Técnica 
de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade deferir a pretensão em causa. --------------------------------------- 
 
 
 07 – EXPEDIENTE DIVERSO 
 
 
------- CLUBE DE CAÇA E PESCA DE FORNOS – PEDIDO DE 
SUBSÍDIO – INFORMAÇÃO: Presente uma missiva do Clube de Caça e 
Pesca de Fornos solicitando um apoio por parte da Câmara Municipal para 
fazer face às despesas iniciais do referido Clube. -------------------------------- 
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder um 
subsídio no montante pecuniário de quinhentos euros. ------------------------- 
 
 

 08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 
------- REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – PROPOSTA: Pela senhora 
Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta no sentido de o 
Município de Freixo de Espada à Cinta assumir as competências e 
responsabilidades de Autoridade de Transportes, em conformidade com o 
estipulado no Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte, aprovado 
pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho. ----------------------------------------------- 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 
em apreço mais deliberando ainda submete-la à consideração e votação da 
Digníssima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ 
 
 
------- COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO APOIO AO 
FUNCIONAMENTO DAS CPCJ – PROPOSTA: Presente a informação 
número sessenta e seis, datado do dia dezassete de maio do presente ano, 
subscrita pela Técnica Superior, Dr.ª Telma Redondo na qual propõe que 
seja criada uma rúbrica designada Fundo de Maneio, CPCJ com 52,00€ 
(valor de referência da Comissão Nacional). ------------------------------------- 
------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES” – PROJETO DE 
EXPLORAÇÃO DE URÂNIO JUNTO À FRONTEIRA 
PORTUGUESA – PERGUNTA AO GOVERNO – TOMADA DE 
CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento de uma 
pergunta formulado pelo Grupo Parlamentar “Os Verdes”, ao Governo 
sobre o projeto de exploração de urânio junto à fronteira Portuguesa. ------- 
 
 
------- APROVAÇÃO EM MINUTA: Nos termos do número três do 
artigo noventa e dois da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa 
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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, Ana Maria Bento Soares, Coordenadora Técnica do Município 
a subscrevo e também assino. ------------------------------------------------------ 
 
 

A Presidente da Câmara 
 
 
 

A Coordenadora Técnica 
 


	ORDEM DO DIA
	A Presidente da Câmara


