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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 um de novembro de dois mil e
dezassete, 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 do mês de novembro do ano dois mil e dezassete
que acusa o saldo disponível de: --------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e
quarenta e sete euros e setenta cêntimos. ----------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cem mil, oitocentos e setenta e cinco euros
e trinta e quatro cêntimos. -----------------------------------------------------------

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no dia sete de novembro 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. -------------------- O Vereador senhor Fernando António da Silva Rodrigues absteve-se
em virtude de não ter participado na reunião a que a mesma se reporta. -----
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01 – COMPETÊNCIA EXCECIONAL – DECISÕES

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

02 – OBRAS PÚBLICAS
EMPREITADAS

------- “ARRANJO DA ENVOLVENTE AO CASTELO DE FREIXO
DE ESPADA À CINTA” – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL –
PROPOSTA: Pela senhora Presidente da Câmara Municipal foi presente o
relatório final da empreitada “Arranjo da Envolvente ao Castelo de Freixo
de Espada à Cinta”, e que aqui se dá por transcrito ficando um exemplar do
mesmo arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o relatório
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

------- REVISÃO DO MODELO DE ESTRUTURA ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – CRIAÇÃO DE 1
UNIDADE FLEXIVEL DE 2º GRAU – BASE LEGAL – DECRETOLEI N.º 305/2009, DE 23 DE OUTUBRO E LEI N.º 49/2012, DE 29 DE
AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º
42/2016, DE 28 DE DEZEMBRO – PROPOSTA: Pela senhora
Presidente da Câmara foi presente uma proposta de revisão do modelo de
estrutura orgânica do Município de Freixo de Espada à Cinta 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 Câmara Municipal deliberou por
maioria, com os votos contra dos Vereadores senhor Nuno Ferreira e
senhora Antónia Coxito, aprovar a proposta em apreço mais deliberando
ainda submete-la à consideração e votação da Digníssima Assembleia
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------

------- SAÍDA DA TERRITÓRIOS DO CÔA, ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – PROPOSTA: Pela senhora
Presidente da Câmara foi apresentada uma proposta verbal, bem como a
certidão da Associação de Municípios do Douro Superior de Fins
Específicos em que a Câmara Municipal apresentou a intenção de saída por
parte do Município de Freixo de Espada à Cinta da Territórios do Côa,
Associação de Desenvolvimento Regional. -------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta
em apreço mais deliberando ainda submete-la à consideração e votação da
Digníssima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------

------- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO DE ESPADA À
CINTA – DESIGNAÇÃO DE ELEMENTOS PARA O CONSELHO
GERAL – PROPOSTA: Presente uma missiva do Agrupamento de
Escolas de Freixo de espada à Cinta solicitando a designação de dois
representantes da Câmara Municipal para integrar o Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Freixo de Espada à Cinta. ------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade designar o
Vereador Fernando António da Silva Rodrigues e o Eng. Ricardo José
Sapage Madeira como representantes da Câmara Municipal no Conselho
Geral do Agrupamento de Escolas de Freixo de Espada à Cinta. -------------

------- FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – AMÉRICO
JOSÉ SILVA VALENTIM – PROPOSTA: Presente a informação
número quatrocentos e sessenta e um, datada do dia dez de novembro 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 conceder um apoio no montante
pecuniário de dois mil oitocentos e quarenta e dois euros. ---------------------

------- FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – NÁDIA
PATRÍCIA CARRASCO CARNEIRO – PROPOSTA: Presente a
informação número quatrocentos e setenta e três, datada do dia dezasseis de
novembro 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. ----------------------------------------

------- CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA – MOÇÃO
RELATIVA À REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DAS
ATIVIDADES ECONÓMICAS – RERAE – TOMADA DE
CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento de uma
moção enviada pela Câmara Municipal de Bragança sobre a Regularização
Extraordinária das Atividades Económicas. --------------------------------------

------ARU
–
CANDIDATURA
A
BENEFÍCIOS
FISCAIS/MUNICIPAIS – MARIA DE LOURDES BENTO GASPAR
– PROCESSO 06/2017 – PROPOSTA: Atenta a informação número
duzentos e noventa e sete barra dois mil e dezassete, datada do dia quinze
de novembro 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 trezentos e setenta e oito euros e dezoito cêntimos. --------------------------
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------- 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 dezembro de dois mil e dezassete. ----------------

A PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIA DO CÉU QUINTAS

