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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 sete de novembro de dois mil e dezassete,
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 a senhora
Vereadora Antónia da Conceição Meireles Coxito que referiu: “Estranhei
muito saber que já existem algumas mudanças de cadeiras, nomeadamente
a senhora Ana Ferreira, que foi entendido como seria algo que no passado
era um pouco, digamos, alvo de críticas e parece que atualmente se está a
verificar exatamente a mesma situação. ------------------------------------------------- Talvez nos queira explicar alguma coisa sobre esse assunto”. --------------- Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara
Municipal que referiu: “Existe um Regimento da Câmara Municipal, se não
o tiverem eu arranjo cópia, que diz assim: Período de antes da ordem do
dia: Nas reuniões ordinárias haverá um período de antes da ordem do dia
com a duração máxima de sessenta minutos para tratamento de assuntos
gerais de interesse autárquico. ------------------------------------------------------------ O assunto de que acabou de falar não é de interesse autárquico, tem a
ver com o pessoal desta Câmara, o que diz respeito ao pessoal da Câmara é
competência da Presidente de Câmara, nem é competência delegada pela
Câmara na Presidente, portanto, não tenho que dar satisfações de nada”. ---
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------- Solicitou de seguida a palavra o Vereador senhor Nuno Manuel
Rocha Gomes Ferreira que referiu: “Há uma questão que não é de ser o
assunto meu, nem deixar de ser meu, eu acho que nós somos livres de falar
e dizer aquilo que pensamos e ninguém me vai calar ou boicotar o meu
pensamento, isso de certeza absoluta que não”. ---------------------------------------- Em relação a esta questão como fala do interesse do Município, os
funcionários desta casa também é interesse do Município, como é óbvio,
agora o que se trata aqui, eu nem me vou alongar nisso porque é um
familiar direto e não vou entrar nisso, agora que foi represália política foi e
nem vale a pena estar a debater mais, foi apenas mudada por represália
política e é pena que assim seja porque quem se meteu nisto fui eu não era
ela que tinha que levar por tabela mas, passemos à frente sobre isso”. -------

ORDEM DO DIA
------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal
tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de
tesouraria do dia seis do mês de novembro do ano dois mil e dezassete que
acusa o saldo disponível de: --------------------------------------------------------

Dotações Orçamentais – Duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e
sessenta e um euros e sete cêntimos. ---------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e vinte e oito mil, seiscentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta e um cêntimos. ------------------------------

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e quatro de outubro 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.
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01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL – DECISÕES

------- Despacho datado do dia vinte e seis de outubro do presente ano
que aprovou a décima segunda alteração ao Orçamento da Despesa
para o ano de dois mil e dezassete. ---------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia vinte e seis de outubro do presente ano
que aprovou a décima alteração ao Plano Plurianual de Investimentos
para o ano de dois mil e dezassete. ---------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia vinte e seis de outubro do presente ano
que aprovou a nona alteração ao Plano de Atividades Municipais para
o ano de dois mil e dezassete. ----------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia vinte e oito de setembro do presente ano
que aprovou a lista de erros e omissões da empreitada “Arranjo da
envolvente ao Castelo de Freixo de Espada à Cinta”. ----------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

------- Despacho datado do dia dois de novembro do presente ano que
aprovou a renovação da avença da Publipress, Lda – Parecer Prévio. --

Pág. 4

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
CÂMARA MUNICIPAL

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção
dos Vereadores senhor Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira e senhora
Antónia da Conceição Meireles Coxito, ratificar o despacho em apreço. ----

03 – OBRAS PARTICULARES

PARA DELIBERAÇÃO FINAL

------- De ADMAR TIBÉRIO MORGADO, para construção de uma
moradia unifamiliar, sita na Avenida Combatentes do Ultramar desta Vila,
a que corresponde o processo de obras n.º 10/2017 e cujo projeto de
arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara realizada no dia 24/10/2017
------- Atenta a informação número duzentos e oitenta e dois barra dois mil
e dezassete, datada do dia vinte de outubro 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
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

------- CARLOS ALRBERTO ANDRADE DIAS – LICENÇA
ESPECIAL DO RUÍDO – PROPOSTA: Presente um requerimento
subscrito por Carlos Alberto Andrade Dias, na qualidade de Mordomo da
Comissão de Festas em Honra de Santo António de Freixo de Espada à
Cinta, solicitando a concessão da licença especial do ruído para a
realização de um Mega Magusto com arraial e ter lugar no dia onze de
novembro do presente ano. --------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------
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08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

------- FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – MARIA DE
FÁTIMA VIANEZ – PROPOSTA: Presente a informação número
quatrocentos e vinte e um, datada do dia dezasseis de outubro 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 conceder um apoio no montante
pecuniário de três mil e quinhentos euros. ----------------------------------------

------- FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA - EXCEÇÕES –
LÚCIA MARIA CARRASCO GUERRA – PROPOSTA: Presente a
informação número quatrocentos e dois, datada do dia dezasseis de outubro
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 conceder um apoio no montante
pecuniário de três mil e quinhentos euros. ----------------------------------------

------- FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA - EXCEÇÕES –
MARIA DO CÉU GOUVEIA – PROPOSTA: Presente a informação
número quatrocentos e dois, datada do dia dezasseis de outubro 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 conceder um apoio no montante
pecuniário de três mil e quinhentos euros. ----------------------------------------
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------ARU
–
CANDIDATURA
A
BENEFÍCIOS
FISCAIS/MUNICIPAIS – MARIA DEOLINDA DE MOURA
SAPAGE FAUSTINO – PROPOSTA: Atenta a informação número
duzentos e oitenta e três barra dois mil e dezassete, datada do dia vinte e
seis de outubro 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, conceder um incentivo financeiro no montante pecuniário
de quinhentos e oitenta e dois euros. ---------------------------------------------------- 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 vinte e dois de novembro de dois mil e dezassete. -------

A PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIA DO CÉU QUINTAS

